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

Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 2604/1
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)
Генеральний
директор
(посада)

Сiренко Олександр Олександрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Яготинський маслозавод»

2. Організаційно-правова
форма емітента

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

00446003

4. Місцезнаходження
емітента

07700 Київська область Яготинський р-н м. Яготин вул. Шевченка, буд. 213

5. Міжміський код, телефон
(04575) 5-59-88 (04575) 5-59-88
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

v.korolyuk@milkalliance.com.ua

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
25.04.2019
рішення загальних зборів
Протокол Наглядової ради №8
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка
здійснює
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskijmaslozavod/
(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

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

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
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.
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:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;

X

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:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

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.
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.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював
випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
«Яготинський маслозавод»

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

А00 № 491836

3. Дата проведення державної реєстрації

25.03.1996

4. Територія (область)

Київська область

5. Статутний капітал (грн.)

3796716.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
898

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.33

Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами

47.11

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26008500310353

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

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

2600650031095

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу ) (за
наявності )

1

2

3

4

5

Користування надрами

6186

20.02.2017

Державна служба геології та надр України

20.02.2037

б/н

12.07.2018

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за
наркотиками

12.07.2023

Опис

д/в

Придбання, зберігання, перевезення,
використання, знищення, реалізація
прекурсорів(списку 2 таблиці IV) Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
Опис

д/в

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Суттєвих змін у організаційній структурі за звітний період не відбувалось.

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
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2018 року складала -

898 осiб.

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
ТДВ "Яготинський маслозавод" входить до складу групи компанiй "Молочний альянс"
(мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9). АТ "Молочний альянс" компанiя з централiзованою структурою управлiння фiнансами, закупiвлями,
маркетингом, виробництвом, логiстикою та продажами. До складу Групи входять
пiдприємства з виробництва сирiв, цiльномолочної та кисломолочної продукцiї,
пiдприємства зi збору та обробки молока та молочної продукцiї, а також компанiї,
якi здiйснюють реалiзацiю продукцiї в Українi та за кордоном. Пiсля приєднання до
групи компанiй "Молочний Альянс" у 2006 роцi на ТДВ "Яготинський маслозавод"
вiдбулася суттєва реконструкцiя i технiчне переоснащення.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами
та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика, що використовується при пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2018
рiк вiдповiдає облiковiй полiтицi, що використовувалась для складання фiнансової
звiтностi за 2017 рiк.
Суттєвi положення облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї
фiнансової звiтностi, представленi нижче.
Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи
(групи): земельнi дiлянки; будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; машини та
обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); транспортi засоби; iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю,
що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця
розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо

оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї,
зобов'язання за якими товариство на себе бере.
Дооцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi
об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз
загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в
переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в
результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та
накопичується у власному капiталi пiд назвою "Капiтал у дооцiнках". Зменшення
балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує
кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки
недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток
(збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що
використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi
рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу,
та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив
вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась,
переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується,
а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi
основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво
переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення
корисностi активiв".
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих
коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi
результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї: Будинки та споруди - 1-30
рокiв; Виробниче та iнше обладнання - 5-15 рокiв; Транспортнi засоби - 1-17 рокiв;
Iншi основнi засоби - 1-10 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це
розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за
вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних
засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли
товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного
iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та
можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд
товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно
вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише
тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться
до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно
оцiнити. В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за
собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод
амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття
доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих
цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за
собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за
моделлю справедливої вартостi. Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої
вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток. Критерiї,
що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд
нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби): частку, яка утримується з метою
отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується
для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо; якщо такi
частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо
тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй
дiяльностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво
яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх
введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть

будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та
загальновиробничi витрати. По закiнченню будiвництва актив буде переведену у
вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли
актив буде побудований та стане придатним до використання. Незавершене будiвництво
активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв. Незавершене
будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки
коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi
прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської
заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша
оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд
зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують
об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з
одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина
збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно
спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то
ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не
повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б
амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування.
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається
розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської
заборгованостi товариства.
Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про
фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки)
вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на
пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної
iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому
випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi,
керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї,
ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному
станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по
найменшiй з двох величин - балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за
виключенням затрат на продаж. Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi
облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується.
Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та
витрати. Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi
активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається
в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12
мiсяцiв - як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Грошовi кошти, що
знаходяться на спецiальному рахунку i призначенi для облiку коштiв у системi
електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi як грошовi кошти.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
В цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються
за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть" (перейменований в "Окремi фiнансовi звiти").
Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як
правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу. Суб'єкт
господарювання втрачає суттєвий вплив на об'єкт iнвестування, коли вiн втрачає
повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних
полiтик цього об'єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi
змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати
суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її
справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка
товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй

асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли
вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої
компанiї.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною
за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за
справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо
вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на
базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то
такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на
результатах нещодавнього продажу непов'язаним третiм сторонам, або шляхом
розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв).
Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi
котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може
бути надiйно оцiнена, а також пов'язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються
за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу,
розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею "Iншi фiнансовi доходи".
Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як
прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни
справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в
iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у
якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу
фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об'єктивне свiдчення
зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому
сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи
збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж
вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку
вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи
збитку. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента,
класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути
об'єктивно пов'язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку
чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного
капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою
вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових
активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство
оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй,
утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних свiдчень того, що
вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення,
величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих
за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за
iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери)
визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або
збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй ("збиткових
подiй"), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають
на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з
фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна
оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує
об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на
iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi,
вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного
ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй
основi. Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу
на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi
контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив
на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення
може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення
корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше
визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе,
списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх

необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку.
Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукцiї такої номенклатури:
сирно-творожна; масло вершкове; молоко питне; кисло-молочна продукцiя в
асортиментi. За 2018 рiк ТДВ реалiзовано продукцiї на суму 3 201 672 тис грн.

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
Придбання, продажу або лiквiдацiї основних активiв за останнi 5 рокiв не було.
Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю,
Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство станом на 31.12.2018 року має кредит у банку в сумi 152500,00 тис. грн.
та довгострокову кредитну лiнiю з ПАТ "Креді Агріколь Банк", якими передбачено
заставу основних засобів. 31 грудня 2018 року у товариства: вiдсутнi обмеження на
право власностi; вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються
(консервацiя, реконструкцiя); вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з
придбанням основних засобiв; вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об'єкти
основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Для вiтчизняної молочної галузi 2018-й рiк виявився одним з найскладнiших.
Подальше суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi спостерiгалося у
зв'язку з: веденням вiйськовi дiї на сходi України та розривом мiжрегiональних
зв'язкiв унаслiдок анексiї АР Крим; низьким зовнiшнiм попитом унаслiдок
гальмування економiчного зростання країн - основних торговельних партнерiв;

зниженням купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв
населення; погiршенням фiнансових результатiв пiдприємств, звуженням кредитної
активностi, скороченням державного фiнансування та високим рiвнем невизначеностi.
В 2018 роцi молочна галузь України, як i iншi галузi української економiки,
суттєво постраждали внаслiдок падiння економiки. Перспективи галузi багато в чому
залежатимуть вiд того, наскiльки реально сьогоднi можна вибудувати партнерськi
вiдносини мiж усiма учасниками ринку, що дозволить через механiзм еквiвалентного
цiноутворення створити необхiднi економiчнi умови для збiльшення поголiв'я
молочних корiв за рахунок власного вiдтворення стада та закупiвлi племiнних
телиць, нетелей та корiв, а також зростання обсягiв виробництва молока завдяки
збiльшенню продуктивностi дiйного стада. Неузгоджена цiнова полiтика основних
учасникiв на ринку, яка суттєво знижує прибутковiсть та мотивацiю до розвитку
молочного скотарства, повiльне формування системи збуту продукцiї i недостатня
кiлькiсть обслуговуючих кооперативiв, а також складна демографiчна ситуацiя у
сiльськiй мiсцевостi, де середнiй вiк мешканцiв вже давно сягнув позначку понад 55
рокiв при вiдсутностi будь-яких перспектив вирiшення проблеми вiдсутностi нових
робочих мiсць для молодi негативно впливає на розвиток молочно переробної галузi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових
коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi
фахiвцями емiтента не проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних
договорiв (контрактiв).

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)
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. Керiвництво не
може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на молочну галузь, 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.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є
достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Персональний склад
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами
"Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий
iнвестицiйний фонд "Престиж-промiнвест") (Україна)
2.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами
"Еталон Ессет Менеджмент (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий
iнвестицiйний фонд "Престиж-будiнвест-перший") (Україна)
3.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами
Учасники юридичні особи відповідно до розміру частки у
"Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий
статутному фонді
iнвестицiйний фонд "Престиж-грошовий ринок") (Україна)
4.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами
"Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий
iнвестицiйний фонд "Престиж-стабiльний дохiд") (Україна)
5.
Приватне акцiонерне товариство "Молочний альянс" (Україна)
6.
Товариство з додатковою відповідальністю "Яготинський маслозавод"
1.

Загальні збори учасників

Наглядова рада

Члени наглядової ради

Дирекція товариства

Генеральний директор та члени дирекції

1. Вовченко Сергій Миколайович;
2. Деркач Олександр Віталійович;
3. Слободський Ігор Станіславович;
4. Горовенко Михайло Олексійович;
5. Шелудько Григорій Павлович.
Сіренко О.О. -генеральний директор
Угнявий М.Г. - член дирекції
Кузьменко Т.Б. - член дирекції
Андріяка М.О. - член дирекції
Токарський В.В. - член дирекції
Романенко Т.В. - член дирекції

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

Генеральний директор
1) Посада
Сiренко Олександр Олександрович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1955
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
40
6) Стаж роботи (років)**
ПАТ "Яготинський маслозавод"
7) найменування підприємства,
00446003
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова Правлiння ПАТ "Яготинський маслозавод"
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадову особу було призначено на Установчих загальних зборах учасників у зв'язку iз
припиненням ПАТ "Яготинський маслозавод" шляхом перетворення у ТДВ "Яготинський маслозавод".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру
виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Останнi 5 рокiв працював на посадi: Голова Правлiння
ПАТ "Яготинський маслозавод" (07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Шевченка, буд.
213).
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера)
1) Посада
Вовченко Сергiй Миколайович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1959
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
36
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "Престиж Груп"
7) найменування підприємства,
33103761
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор ПрАТ "Престиж Груп"
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Останнi 5 рокiв працює
на посадi директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Член Наглядової Ради (представник акцiонера )
1) Посада
Слободський Iгор Станiславович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1960
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
37
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "Престиж Груп"
7) найменування підприємства,
33103761
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор ПрАТ "Престиж Груп"
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Останнi 5 рокiв працює
на посадi директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Член Наглядової ради (представник акцiонера)
1) Посада
Шелудько Григорiй Павлович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1941
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
0
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ «Престиж Груп»
7) найменування підприємства,
33103761
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор ПрАТ "Престиж Груп"
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала iнформацiю щодо загального стажу
роботи. Останнi 5 рокiв працює на посадi директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова,
буд. 9).
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
1) Посада
Деркач Олександр Вiталiйович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1960
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
38
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ «Престиж Груп»
7) найменування підприємства,
33103761
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор ПрАТ «Престиж Груп»
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Останнi 5 рокiв працює
на посадi директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
1) Посада
Горовенко Михайло Олексiйович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1951
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
51
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ «Престиж Груп»
7) найменування підприємства,
33103761
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор ПрАТ «Престиж Груп»
та посада, яку займав**
08.12.2017 терміном на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала
згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 51 рік. Останнi 5 рокiв працює на
посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної

Головний бухгалтер
Каплiй Оксана Олександрiвна

особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

1977
вища
19
ПАТ "Яготинський маслозавод"
00446003
Заступник Головного бухгалтера ПАТ "Яготинський
маслозавод"
18.02.2019 безстроково

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадову особу було призначено на Установчих загальних зборах учасників у зв'язку iз
припиненням ПАТ "Яготинський маслозавод" шляхом перетворення у ТДВ "Яготинський маслозавод".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на
розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Останнi 5 рокiв
працювала на посадах: 1) Головний бухгалтер Первинна профспiлкова органiзацiя центру електрозв'язку №
2 київської обласної фiлїї Вiдкритого акцiонерного товариства "УКРТЕЛЕКОМ" (07700, вул. Незалежностi,
буд. 56, м. Яготин, Яготинський район, Київська область, Україна), 2) Провiдний бухгалтер Переяславхмельницька фiлiя по експлуатацiї газового господарства ВАТ "Київоблгаз" (08150, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, мiсто Боярка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 178), 3) Заступник Головного
бухгалтера ПАТ "Яготинський маслозавод" (07700, Київська обл., Яготинський район, мiсто Яготин, вул.
Шевченка, буд. 213).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Кількість за видами акцій
Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

3

4

5

6

7

прості іменні

Привілейовані
іменні

1

2

Генеральний директор

Сiренко Олександр
Олександрович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Каплiй Оксана
Олександрiвна

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Вовченко Сергiй
Миколайович

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Слободський Iгор
Станiславович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Шелудько Григорiй
Павлович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Деркач Олександр
Вiталiйович

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Горовенко Михайло
Олексiйович

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

2. Відомості про облігації емітента

Номер
Найменуванн
Дата
Міжнародний
свідоцтва про я органу, що
реєстрації
ідентифікареєстрацію зареєстрував
випуску
ційний номер
випуску
випуск

1

30.10.2014

Опис

30.10.2014

Опис

2

188/2/2014

3

4

Нацiональна
комiсiя з
цiнних паперiв UA4000187736
та фондового
ринку

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

5

6

7

8

Відсоткові

1000.00

100000

Сума
виплачен
Процентна
ого
Загальна
Термін
Дата
ставка за
процентн
номінальна
виплати
погашенн
облігаціям
ого
вартість
проценіт
я
и (у
доходу у
(грн.
в
облігацій
відсотках)
звітному
періоді
(грн.)
9

Бездокумент
100000000.0
арнi iменнi
0

10

28.000

11

12

13

91
календар 42021337. 18.11.2024
ний день
81

Облiгацiї серiя C. Протягом звiтного перiоду торгiвля облiгацiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не здiйснювалась. Фактiв
лiстингу/делiстингу протягом звiтного перiоду не було, облiгацiї в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Спосiб розмiщення: приватне. Облiгацiї, якi пропонуються для приватного розмiщення мають обмежене коло обiгу серед учасникiв такого розмiщення. Перелiк осiб, якi є
учасниками приватного розмiщення облiгацiй визначений у проспектi емiсiї облiгацiй. Власниками облiгацiй Товариства можуть бути лише особи, що зазначенi у перелiку
осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй.
Товариство зобов'язується здiйснювати викуп облiгацiй серiї C у власникiв на їх вимогу пiсля закiнчення першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого,
восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шiстнадцятого, сiмнадцятого, вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого,
двадцятого, двадцять першого, двадцять другого, двадцять третього, двадцять четвертого, двадцять п'ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять
дев'ятого, тридцятого, тридцять першого, тридцять другого, тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять п'ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого
та тридцять дев'ятого вiдсоткових перiодiв.

189/2/2014

Нацiональна
комiсiя з
цiнних паперiв UA4000187744
та фондового
ринку

Відсоткові

1000.00

100000

Бездокумент
100000000.0
арнi iменнi
0

28.000

91
календар 50371297. 16.02.2025
ний день
96

Облiгацiї серiя D. Протягом звiтного перiоду торгiвля облiгацiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не здiйснювалась. Фактiв
лiстингу/делiстингу протягом звiтного перiоду не було, облiгацiї в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Спосiб розмiщення: приватне. Облiгацiї, якi пропонуються для приватного розмiщення мають обмежене коло обiгу серед учасникiв такого розмiщення. Перелiк осiб, якi є
учасниками приватного розмiщення облiгацiй визначений у проспектi емiсiї облiгацiй. Власниками облiгацiй Товариства можуть бути лише особи, що зазначенi у перелiку
осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй.
Товариство зобов'язується здiйснювати викуп облiгацiй серiї D у власникiв на їх вимогу пiсля закiнчення першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого,

восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шiстнадцятого, сiмнадцятого, вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого,
двадцятого, двадцять першого, двадцять другого, двадцять третього, двадцять четвертого, двадцять п'ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять
дев'ятого, тридцятого, тридцять першого, тридцять другого, тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять п'ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого
та тридцять дев'ятого вiдсоткових перiодiв.

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
216956.00
288984.00
0
0
58482.000
69176.000
141507.00
177766.00
0
0
860.000
1623.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
216956.00
288984.00
0
0
58482.000
69176.000
141507.00
177766.00
0
0
860.000
1623.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16107.000

40419.000

0.000

0.000

16107.000

40419.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
216956.00
0

0.000
288984.00
0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
216956.00
0

0.000
288984.00
0

- інші

- інші
Усього

Пояснення : Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Строки корисного використання встановлюються для кожного
об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп
основних засобiв становлять: будинки та споруди - 15 рокiв; машини та обладнання 10 рокiв; транспортнi засоби - 9 рокiв; iншi основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна
вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду перiоду: 497008 тис.грн.,
ступiнь зносу основних засобiв: 41.86%, ступiнь використання основних засобiв:
100%, сума нарахованого зносу: 208024 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв немає. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

454715

400983

3797

3797

3797
3797
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(454715.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(3797.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
18.500
0.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
154819.00
Х
Кредити банку
07.12.2018
152500.00
24.01.2019
% по кредитах
31.12.2018
2319.00
31.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами
Х
163493.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
163493.00
Х
випуском) :
серiя С
01.12.2014
78343.00
28.000
18.11.2024
серiя D
01.03.2015
78113.00
28.000
16.02.2025
% по облiгацiях
31.12.2018
4141.00
0.000
31.12.2018
Премiя по облiгацiях
31.12.2018
2896.00
0.000
31.12.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
13066.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
431857.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
763235.00
Х
Х
Опис Станом на 31.12.2018 р. загальнi зобов'язання Емiтента становлять 763235 тис.грн. та складаються з:
iнших довгострокових зобов'язань - 163493 тис. грн.; короткострокових кредитiв банкiв - 154819 тис.
грн.; поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 155939 тис.грн.; поточної
кредиторської заборгованостi за рохрахунками з бюджетом - 13066 тис.грн., у тому числi з податку на
прибуток - 9087 тис. грн.; поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування - 1266
тис. грн.; поточної кредиторської заборгованостi з оплати працi - 4645 тис.грн.; поточної кредиторської
заборгованостi за розрахунками з учасниками - 1789 тис. грн.; поточної кредиторської заборгованостi iз
внутрiшнiх розрахункiв - 215919 тис.грн.; поточнi забезпечення - 9567 тис.грн.; iншi поточнi
зобов'язання - 42732 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Молоко питне

48 433

768864.00

54.9

48 833

778339.00

49.8

2

Кисломолочна продукцiя

25 708

551216.00

29.1

26 075

556932.00

26.6

3

Сирно-творожна продукцiя

7 866

329687.00

8.9

7 919

334024.00

8.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Сировина
Транспортно-заготiвельнi витрати

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
70.20
13.50

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ
КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35316245
03134 м. Київ -- м. Київ вул. Симиренка, буд. 26-А, к. 88
Свiдоцтва № 4026
Аудиторська Палата України

27.09.2007
(044) 458-53-43
(044) 458-53-43
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
проводить аудит фiнансової звiтностi Емiтента станом на 31.12.2018р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, серiї П № 000419, видане НКЦПФР 01 листопада 2017 року,
термiном дiї до 29.06.2022 року.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРО КАПIТАЛ СЕК

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
37815436
03150 м. Київ - м. Київ вул. Предславинська, буд. 11-А
АЕ № 286581
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

08.10.2013
(044) 591-52-54
(044) 591-52-61
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
ТОВ "ПРО КАПIТАЛ СЕК

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА -- м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР

01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Яготинський
маслозавод»
Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та
сиру
Середня кількість працівників 898
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 07700 Київська область Яготинський р-н м. Яготин вул. Шевченка,
буд. 213, т.(04575) 5-59-88
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2019

Коди
01
01
00446003
3225510100
250

за КВЕД

10.51

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

---216956
389792
172836
---

---288984
497008
208024
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

77225
---294181

77225
---366209

1100

122105

111350

1101
1102
1103
1104
1110

51510
4279
64448
1868
--

70728
6042
30856
3724
--

1125

285378

315882

1130

8154

8745

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1135
1136

24
--

37
--

1145

233296

380464

1155
1160
1165
1166
1170
1190

418
-13430
14
884
3087

913
-33152
23
187
1011

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1195

666776

851741

1200

--

--

1300

960957

1217950

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

3797

3797

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

---397186
--400983

---450918
--454715

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-201670
--201670

-163493
--163493

1600

75964

154819

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

116092
11153
8733
841
2918

155939
13066
9087
1266
4645

1640

594

1789

1645

124334

215919

1660
1665
1690
1695

5976
-20432
358304

9567
-42732
599742

1700

--

--

Баланс

1900

960957

1217950

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Генеральний директор

________________

Сiренко Олександр Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Каплій Оксана Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
«Яготинський маслозавод»

2019

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00446003

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2018 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

3201672

2706103

2050

(2342351)

(2052854)

2090

859321

653249

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
5034
(26531)
(446501)
(23454)

(--)
3220
(22668)
(363425)
(10940)

2190

367869

259436

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-5477
116
(62482)
(--)
(1421)

(--)
-3382
619
(62046)
(--)
(688)

2290

309559

200703

2295
2300

(--)
-55827

(--)
-36180

2305

--

--

2350

253732

164523

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-253732

-164523

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1944364
109285
23122
37373
417386
2531530

За аналогічний
період попереднього
року
4
1763122
74980
16408
27668
343904
2226082

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2615

--

--

2650

--

--

Сiренко Олександр Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Каплій Оксана Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Яготинський
маслозавод»

за ЄДРПОУ

2019

Коди
01
01
00446003

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2018 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

3685041

3055744

3005
3006
3010
3020

--2031
159105

--1612
91704

3025

--

31

3095

522

632

3100

(3424461)

(2932033)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3190
3195

(87029)
(23294)
(106774)
(55474)
(27351)
(1277)
(12915)
192226

(61458)
(16409)
(69475)
(26544)
(25919)
(1090)
(25941)
44407

3200

--

--

3205

1993

252

3215

--

12

3220
3225
3230
3250

--5000
--

--10000
--

3255

(--)

(--)

3260
3270
3275
3290
3295

(100332)
(--)
(5000)
(--)
-98339

(62422)
(--)
(5000)
(--)
-57158

3300

--

--

3305
3340

689060
355

687916
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410

749896
(--)
(13190)
(--)
-73671
20216
13430
-494

591418
(100008)
(5609)
(--)
-9119
-21870
34704
596

Залишок коштів на кінець року

Генеральний директор

3415

________________

33152

Сiренко Олександр Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

13430

Каплiй Оксана Олександрiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
«Яготинський маслозавод»

2019

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00446003

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
3797
---397186
---

Всього

10
400983

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

3797

--

--

--

397186

--

--

400983

4100

--

--

--

--

253732

--

--

253732

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-200000

--

--

-200000

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--3797

----

----

----

-53732
450918

----

----

-53732
454715

________________

Сiренко Олександр Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Каплiй Оксана Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"Яготинський маслозавод"
за 2018 рiк станом на 31 грудня 2018 року
(в тисячах українських гривень)
1. Основнi вiдомостi про товариство.
1.1. Повна та скорочена назва:
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод" (далi - ТДВ
"Яготинський маслозавод", або товариство).
Скорочена назва: ТДВ "Яготинський маслозавод"
1.2. Код ЄДРПОУ:00446003.
1.3. Органiзацiйно-правова форма: товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
1.4. Юридична адреса:Київська область, м.Яготин, вул.Шевченка, 213, 07700,
Фактична адреса: Київська область, м.Яготин, вул.Шевченка, 213, 07700.
Адреса електронної почти: ymz_info@milkalliance.com.ua
1.5. Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про товариство:
milkalliance.com.ua
1.6. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2018 року складала - 886 осiб.
1.7. Коротка iнформацiя про товариство.
ТДВ "Яготинський маслозавод" почало свою дiяльнiсть в 1956 роцi. У лютому
1994 року об'єднання шляхом корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне
товариство "Яготинський маслозавод". Змiнами до Статуту товариства, внесеними
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 2011 року (протокол № 1 вiд 04.04.2014), було
змiнене найменування товариства на "публiчне акцiонерне товариство". Наразi
акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на
акцiї товариства у процесi приватизацiї, на вторинному ринку цiнних паперiв, а
також у порядку спадкування громадян, правонаступництва юридичних осiб та у iнших
випадках, передбачених чинним законодавством. Держава акцiями товариства не
володiє.
12 квiтня 2017 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Яготинський
маслозавод" Протокол №1 прийнято рiшення
про припинення Публiчного акцiонерного
товариства "Яготинський маслозавод" шляхом перетворення в Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод". Затверджено план, порядок та умови
здiйснення перетворення Публiчного акцiонерного товариства "Яготинський
маслозавод" в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод".
Затверджено порядок та умови обмiну акцiй на частки в статутному капiталi
Товариства-правонаступника. Призначено комiсiю з припинення (перетворення)
Публiчного акцiонерного товариства "Яготинський маслозавод".
8
грудня 2017 року вiдбулись установчi збори учасникiв Товариства з
додатковою
вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод" Про створення Товариства з додатковою
вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод" яке є повним правонаступником Публiчного
акцiонерного товариства "Яготинський маслозавод" визначення його мiсцезнаходження
та забезпечення його статутного капiталу. Про затвердження Статуту Товариства з
додатковою вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод"
17 квiтня 2018 року вiдбулась змiна органiзацiйно - правової форми
пiдприємства:
припинена державна реєстрацiя Публiчного акцiонерного
товариства "Яготинський маслозавод" (скорочено ПАТ "Яготинський маслозавод"), та
зареєстровано Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Яготинський маслозавод"
(скорочено ТДВ "Яготинський маслозавод"). Державна реєстрацiя проведена 17.04.2018
року реєстрацiйний №13511450000003802.
1.8. Вищим органом управлiння ТДВ "Яготинський маслозавод" є Загальнi збори
учасникiв.
1.9. Органiзацiйна структура товариства затверджена рiшенням Наглядової ради АТ
"Молочний Альянс" вiд 04.06.18 року.
Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 2018 року не
вiдбувалось.
1.10. Основнi види дiяльностi:
- 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

- 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та
жирами;
- 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукцiї такої номенклатури:
сирно-творожна; масло вершкове; молоко питне; кисло-молочна продукцiя в
асортиментi.
За 2018 рiк Товариством реалiзовано продукцiї на суму 3 201 672 тис грн.
2. Опис економiчного середовища, в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть
В 2018 роцi молочна галузь України, як i iншi галузi української економiки,
суттєво постраждали внаслiдок полiтичної нестабiльностi та падiння економiки.
Перспективи галузi багато в чому залежатимуть вiд того, наскiльки
реально сьогоднi можна вибудувати партнерськi вiдносини мiж усiма учасниками
ринку, що дозволить через механiзм еквiвалентного цiноутворення створити необхiднi
економiчнi умови для збiльшення поголiв'я молочних корiв за рахунок власного
вiдтворення стада та закупiвлi племiнних телиць, нетелей та корiв, а також
зростання обсягiв виробництва молока завдяки збiльшенню продуктивностi дiйного
стада.
Неузгоджена цiнова полiтика основних учасникiв на ринку, яка суттєво
знижує прибутковiсть та мотивацiю до розвитку молочного скотарства, повiльне
формування системи збуту продукцiї i недостатня кiлькiсть обслуговуючих
кооперативiв, а також складна демографiчна ситуацiя у сiльськiй мiсцевостi, де
середнiй вiк мешканцiв вже давно сягнув позначку понад 55 рокiв при вiдсутностi
будь-яких перспектив вирiшення проблеми вiдсутностi нових робочих мiсць для молодi
негативно впливає на розвиток молочно переробної галузi.
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.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на молочну
галузь, 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. 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 2018 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
економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
4. Iдентифiкацiя та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Яготинський маслозавод" складена станом на 31 грудня
2018 року, звiтним перiодом є 2018 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Датою
переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПАТ "Яготинський
маслозавод", вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення
згiдно з МСФЗ.
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi - грн.).
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi - тис. грн.),
якщо не зазначено iнше. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi
вiдображенi у фiнансової звiтностi у гривневому еквiвалентi за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на 31.12.2018 року.
Виправлень помилок в фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк за минулi роки не було.
Оприлюднення фiнансової звiтностi проводиться у вiдповiдностi з вимогами
законодавства України.
Дата затвердження фiнансової звiтностi - 27.02. 2018р.
5. Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому
роцi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi
оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов'язання. Такi
попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi,
тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов'язань
управлiнський персонал не виявив.

6.

Суттєвi положення облiкової полiтики.
Облiкова полiтика, що використовується при пiдготовцi фiнансової
звiтностi за 2018 рiк вiдповiдає облiковiй полiтицi, що використовувалась для
складання фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Суттєвi положення облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї
фiнансової звiтностi, представленi нижче.
6.1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи
(групи):
"
земельнi дiлянки;
"
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
"
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
"
транспортi засоби;
"
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
"
iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю,
що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця
розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо
оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї,
зобов'язання за якими товариство на себе бере.
Дооцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi
об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз
загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в
переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в
результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та
накопичується у власному капiталi пiд назвою "Капiтал у дооцiнках". Зменшення
балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує
кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки
недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток
(збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що
використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi
рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу,
та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив
вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що
залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується,
а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi
основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво
переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення
корисностi активiв".
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих
коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi
результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди
1 - 30
Виробниче та iнше обладнання 5 - 15
Транспортнi засоби
1 - 17
Iншi основнi засоби
1 - 10
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку б товариство
отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби
стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в
кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив
до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу
дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
6.2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та
можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд

товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно
вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише
тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться
до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно
оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю.
Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод
амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
6.3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття
доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих
цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за
собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за
моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної
нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi
вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення
капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi
товариства, можна продати окремо;
якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною
нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для
використання в основнiй дiяльностi.
6.4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво
яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх
введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть
будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та
загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних
засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та
стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в
складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна
нерухомiсть.
6.5. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки
коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi
прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської
заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша
оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення
того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть
дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним
визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно спiввiднесено
iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний
збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до
такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть
у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення
корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на
пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6.6. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про
фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки)
вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i

незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на
пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної
iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
6.7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому
випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi,
керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї,
ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному
станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по
найменшiй з двох величин - балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за
виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та
витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв,
вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи,
утримуванi для продажу, не амортизуються.
6.8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається
в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12
мiсяцiв - як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Грошовi кошти, що
знаходяться на спецiальному рахунку i призначенi для облiку коштiв у системi
електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi як грошовi кошти.
6.9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
В цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються
за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть" (перейменований в "Окремi фiнансовi звiти").
Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як
правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб'єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об'єкт iнвестування, коли вiн
втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та
операцiйних полiтик цього об'єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може
вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi
втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою
вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого
впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо
частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в
цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв,
коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої
компанiї.
6.10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною
за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за
справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо
вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на
базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то
такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на
результатах нещодавнього продажу непов'язаним третiм сторонам, або шляхом
розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв).
Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi
котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може
бути надiйно оцiнена, а також пов'язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються
за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу,
розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею "Iншi фiнансовi доходи".
Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як
прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в
iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у
якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу
фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об'єктивне свiдчення
зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому
сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи
збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж
вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку

вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи
збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента,
класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути
об'єктивно пов'язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку
чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного
капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
6.11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою
вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових
активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство
оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй,
утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних свiдчень того, що
вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення,
величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих
за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за
iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери)
визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у
мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй ("збиткових подiй"), що
вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або
термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим
активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з
достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак
зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi,
незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу
фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група
оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на
предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi
контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив
на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення
може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення
корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше
визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе,
списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх
необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку.
Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
6.12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або
конструктивне зобов'язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що
для погашення цього зобов'язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у
собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов'язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх)
витрат:
"
виплату вiдпусток працiвникам
"
виконання гарантiйних забезпечень.
"
реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi
"
виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi
очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи
вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi
потреби коригується (збiльшується, зменшується).
6.13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов'язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але
розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не
визнається у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до

фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження
економiчних вигод.
6.14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi
визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо
товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди
визнаються активи та зобов'язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi
орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу
вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається
на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої
вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В
подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен
перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку
вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як
витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються
вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби" або МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
6.15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як
ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення
платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за
вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi
умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в
момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли
товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в
момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу,
визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд
включається до складу фiнансових доходiв в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi
про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за
прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi
товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов'язанi з
придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує
довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу,
капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за
позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство
капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв'язку з придбанням, будiвництвом
чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого перiоду для його
пiдготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
6.16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент
виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
6.17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна
оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова
винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому
вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
6.18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає
розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної
загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому
зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi
виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих
мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує
колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не
досягне звичайного пенсiйного вiку (60 рокiв для чоловiкiв i 60 рокiв - для

жiнок). Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та
накопичує зобов'язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення
розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною
платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем
роботи на певних посадах (за категорiями "Списку № 1" i "Списку № 2").
Окрiм обов'язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство
добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг,
визначених Колективним договором, що пов'язанi з виплатами до ювiлейних дат та при
виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
6.19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли
зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
6.20. Акцiонерний капiтал.
Номiнальна вартiсть простих дозволених до випуску вiдображається у складi
акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю
випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта
України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в
умовах гiперiнфляцiї" вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства
(крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального
iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що
застосування вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", в
частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв
фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в
Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi", прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
6.21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про
дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова
звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi "Подiї пiсля
закiнчення звiтного перiоду".
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку),
на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом
звiтного перiоду (знаменник).
6.22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних
податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами
податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв).
Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи
збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов'язань.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд
первiсного визнання активу чи зобов'язання. Вiдстрочений податковий актив
визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою,
якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна
застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй,
коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або
зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi,
коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого
податкового зобов'язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та
буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому
збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий
перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов'язань щоб
зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй
ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
6.23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть,
крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не
вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу
або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ.
Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються з ПДВ.
6.24. Операцiї зi зв'язаними сторонами.

В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв'язаними
сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська
компанiя);
юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм
змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в
компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в
розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для
компанiї;
юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є
контролюючим учасником;
фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм
змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського
персоналу компанiї.
Операцiї iз зв'язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою
для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами
та аналiз ефективної процентної ставки.
6.25. Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, а в балансi вiдображається
згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк
визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив
та виконати зобов'язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який
не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий
актив та пов'язане з ним зобов'язання.
6.26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або
постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи
постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний
сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi
притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i
продаж молочної продукцiї. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi
виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за
сегментами товариством не складається.
6.27. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття
iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду,
виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в
першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення
шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в
кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок
перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася
до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного
перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на
конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив
на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька
вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв,
зобов'язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого
можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо
неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на
всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для
виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
6.28. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової
полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства
формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв
облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат,
вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та
зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та
припущення, на яких вони 'рунтуються, регулярно переглядаються. Результати

перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а
також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї
справедливої вартостi:
1)
рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або
зобов'язань;
2)
рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi
спостерiгаються для активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
3)
рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не 'рунтуються на даних
ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент
вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно
доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж
незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж
зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета
визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито
купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за якою вiдбулась би
операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому
активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає
справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на
застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу
вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв.
Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою була б цiна операцiї на
дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань
бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування
методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога
менше - данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи
оцiнювання та перевiряє їх на об'рунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених
поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших
доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
вартiсть грошей у часi;
кредитний ризик;
цiни на валютних бiржах;
товарнi цiни;
цiни на iнструменти капiталу;
волатильнiсть;
ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.
7. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i
пiзнiше.
У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi,
ретроспективно перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що
призводить до змiни даних попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi
розкриття у роздiлi Примiток "Виправлення помилок".
У представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя не проводила змiну вступного сальдо
та змiну у порiвняльних даних .
Ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також випущених,
але ще не застосованих стандартiв (у разi, якщо вони мали мiсце) не вплинули на
минулi перiоди та не змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової
звiтностi.
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням, якi
вперше застосованi Компанiєю
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає
полiтицi, яку застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. за винятком прийнятих нових стандартiв, що
вступили в силу на 1 сiчня 2018 р. Компанiя не застосовувала достроково будь-якi
iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в
силу.
Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше
застосувала цi стандарти та поправки в 2018 роцi, вони не мають iстотного впливу

на її фiнансову звiтнiсть. Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки
описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами iз покупцями"
МСФЗ (IFRS) 15 замiнює МСБО (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСБО (IAS) 18
"Виручка" i вiдповiднi роз'яснення i застосовується по вiдношенню до всiх статей
доходу, який виникає в зв'язку з договорами iз покупцями, крiм випадкiв, коли
договори вiдносяться до сфери застосування iнших стандартiв. Для облiку доходу,
який виникає у зв'язку з договорами iз покупцями, новий стандарт передбачає
модель, що включає п'ять етапiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi,
що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на
передачу товарiв або послуг покупцевi.
Стандарт вимагає, щоб органiзацiї застосовували судження i враховували всi доречнi
факти та обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо договорiв з
покупцями. Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення
договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору.
Компанiя не перераховує попереднi перiоди, та визнає будь-яку рiзницю мiж
попередньою балансовою вартiстю i балансовою вартiстю на початок рiчного звiтного
перiоду, що включає дату першого застосування, у нерозподiленому прибутку на
початок звiтного перiоду, що включає дату першого застосування.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" замiнює МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" та дiє для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом
три аспекти облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та
облiк хеджування.
Компанiя не перераховує попереднi перiоди, та визнає будь-яку рiзницю мiж
попередньою балансовою вартiстю i балансовою вартiстю на початок рiчного звiтного
перiоду, що включає дату першого застосування, у нерозподiленому прибутку на
початок звiтного перiоду, що включає дату першого застосування.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата"
У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу,
який повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу
(або його частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або
немонетарного зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання
попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив
або немонетарнi зобов'язання, що виникли в результатi здiйснення або отримання
попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання попередньої
оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати або
отримання попередньої оплати. Дане роз'яснення не впливає на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в
категорiю"
Поправки роз'яснюють, коли саме органiзацiя повинна переводити об'єкти
нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або
розвитку, в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках
зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається тодi, коли об'єкт
нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi
i iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва
щодо використання об'єкта нерухомостi сама по собi не свiдчить про змiну характеру
його використання. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi
акцiй"
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив на оцiнку операцiй з виплат на основi
акцiй з розрахунками грошовими коштами умов переходу прав; класифiкацiя операцiй
по виплатах на основi акцiй, якi передбачають можливiсть розрахункiв на неттоосновi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов
операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя повинна
класифiкуватися пайовими iнструментами, а не як операцiя з розрахунками грошовими
коштами. При першому застосуваннi поправок органiзацiї не зобов'язанi
перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне
застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання
iнших критерiїв. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9" Фiнансовi iнструменти
"разом з МСФЗ (IFRS) 4" Страховi контракти "
Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового
стандарту з фiнансових iнструментiв, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17
"Договори страхування", який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають
двi можливостi для органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове
звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Данi поправки не
впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi
пiдприємства" - роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiй за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної
iнвестицiї
У поправках пояснюється, що органiзацiя, що спецiалiзується на венчурних
iнвестицiях, або iнший продавець приймає рiшення оцiнювати iнвестицiю в
асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, окремо для кожної такої iнвестицiї при її первiсному
визнаннi. Якщо органiзацiя, яка є сама по собi iнвестицiйної органiзацiєю, має
частку участi в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi, якi є
iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi методу участi в капiталi така
органiзацiя може прийняти рiшення зберегти оцiнку за справедливою вартiстю,
застосовану її асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є
iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх
органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї
або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з
таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного
пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (b) дату, на яку асоцiйована
органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c)
дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, що є iнвестицiйними
органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями. Данi поправки не
впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - виключення ряду короткострокових звiльнень для органiзацiй, що вперше
застосовують МСФЗ
Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були
виключенi, оскiльки вони виконали своє призначення. Данi поправки не впливають на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в
силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати
цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17
"Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди",
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27
"Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16
встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i
вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 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 (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з
оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi будуть
зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд
витрат по амортизацiї актив у формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi
певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв
в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких
платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки
зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не
змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi
будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи
класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди:
операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого
обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019
року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше
дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати
даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого
ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi
звiльнення.
Поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам роз'яснення, Компанiя не очiкує, що
воно вплине на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"
В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування",
новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який

розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ
(IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти",
який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв
договорiв страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування
життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка
випускає їх, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iнструментам з
умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна
мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є
бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS)
4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ
(IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи все
доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена
наступним:
o Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному
доходi (метод змiнної винагороди).
o Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для
короткострокових договорiв
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або
пiсля цiєї дати, при цьому у Вас можуть запитати порiвняльну iнформацiю.
Допускається застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує
МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до
неї. Даний стандарт не застосовний до Компанiї.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на
прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує
невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12.
Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери
застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог , що стосуються
вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями.
Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання:
- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань
податковими органами;
- як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову
базу, невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки
податку;
- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову
трактування окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними
податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з
бiльшою точнiстю передбачити результат дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступає
в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя буде застосовувати
роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскiльки Компанiя є мiжнародною
органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть в складнiй податковому середовищi,
застосування роз'яснення може вплинути на фiнансову звiтнiсть Компанiї та
необхiдне розкриття iнформацiї. Крiм того, Компанiя може бути змушена встановити
процедури та методи отримання iнформацiї, необхiдної для своєчасного застосування
роз'яснення.
Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передоплати з негативним вiдшкодуванням"
Вiдповiдно до МСФЗ 9, борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою
вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за умови, що
договiрнi грошовi потоки є "виключно платежами основної суми та вiдсоткiв за
основну суму непогашеного" (критерiй SPPI) та iнструмент проводиться у вiдповiднiй
бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фiнансовий
актив передає критерiй 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 застосовуватися ретроспективно i вступати в силу з 1 сiчня 2019
року, при цьому дозволено застосування ранiше. Поточна дiяльнiсть Компанiї
вiдповiдає вимогам поправок, Компанiя не очiкує, що воно вплине на її фiнансову
звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та його
асоцiйованим або спiльним пiдприємством
Поправки стосуються конфлiкту мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 щодо уникнення
втрати контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається або вноситься до
асоцiйованого або спiльного пiдприємства. Поправки пояснюють, що прибуток або
збиток, що виникає внаслiдок продажу або внеску активiв, що становлять бiзнес, як
визначено в МСФЗ 3, мiж iнвестором та його асоцiйованою компанiєю або спiльним
пiдприємством, визнається повнiстю. Однак будь-який прибуток або збиток, що
виникає внаслiдок продажу чи внеску активiв, якi не є бiзнесом, визнається лише в

обсязi iнтересiв не пов'язаних iнвесторiв у асоцiйованому або спiльному
пiдприємствi. Рада з МСФЗ вiдстрочила дату набрання чинностi цих поправок на
невизначений термiн, але суб'єкт господарювання, який рано приймає поправки,
повинен застосовувати їх у майбутньому. Компанiя застосовуватиме цi поправки, коли
вони набудуть чинностi.
Поправки до МСБО 19: Плановi поправки, скорочення або врегулювання
Поправки до МСБО 19 стосуються бухгалтерського облiку, коли змiна плану,
скорочення чи погашення вiдбувається протягом звiтного перiоду. Поправки вказують
на те, що, коли змiна плану, скорочення або врегулювання вiдбуваються протягом
рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний:
o Визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля змiни,
скорочення або погашення плану, використовуючи актуарнi припущення, використанi
для переоцiнки чистого зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що вiдображає
переваги, запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї
o Визначити чистий вiдсоток за залишок перiоду пiсля поправки на план, скорочення
чи погашення, використовуючи: чисте зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що
вiдображає вигоди, запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i
ставку дисконту, яка використовується для переоцiнки чистого зобов'язання з
визначеної виплати (активу).
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 поправок до плану, скорочень або розрахункiв, 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 змiн до
плану, скорочень або розрахункiв Компанiї.
Поправки до МСБО 28 "Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних
пiдприємствах"
Поправки уточнюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 до довгострокових
iнтересiв у асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, до якого не застосовується
метод власного капiталу, але якi, по сутi, є частиною чистої iнвестицiї в
асоцiйоване або спiльне пiдприємство (довгострокове) iнтересiв. Це роз'яснення є
доречним, оскiльки означає, що модель очiкуваних кредитних втрат у МСФЗ 9
застосовується до таких довгострокових iнтересiв.
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не
враховує будь-якi збитки асоцiйованої компанiї або спiльного пiдприємства, а також
будь-якi збитки вiд зменшення корисностi в чистих iнвестицiях, визнанi як
коригування чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство виникають в
результатi застосування МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi
пiдприємства".
Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступати в силу з 1 сiчня 2019
року, з дозволом дострокового застосування. Оскiльки Компанiя не має таких
довгострокових iнтересiв у асоцiйованих та спiльних пiдприємствах, цi змiни не
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть.
Рiчнi покращення циклу 2015-2017 рр. (Видано в груднi 2017 р.)
До таких удосконалень вiдносяться:
o МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу
Поправки уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом,
що є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до комбiнацiї бiзнесу, що
здiйснюється поетапно, включаючи переоцiнку iнтересiв ранiше утримуваних активiв
та зобов'язань спiльної дiяльностi за справедливою вартiстю. При цьому набувач
переглядає весь свiй ранiше володiючий iнтерес до спiльної операцiї.
Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до бiзнес-комбiнацiй, 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 будуть застосовуватися до майбутнiх комбiнацiй бiзнесу Компанiї.
o МСФЗ 11 "Спiльнi домовленостi"
Сторона, яка бере участь, але не має спiльного контролю за спiльною операцiєю,
може отримати спiльний контроль над спiльною операцiєю, в якiй дiяльнiсть спiльної
операцiї є бiзнесом, як визначено в МСФЗ 3. Поправки уточнюють, що ранiше володiли
iнтересами при цьому спiльна операцiя не переоцiнюється.
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 Компанiї, але можуть
застосовуватися до майбутнiх операцiй.
o МСБО 12 "Податки на прибуток"

Поправки уточнюють, що наслiдки податку на прибуток вiд дивiдендiв безпосередньо
пов'язанi з минулими операцiями або подiями, якi призвели до розподiлу прибутку,
нiж до розподiлу власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає наслiдки
податку на прибуток вiд дивiдендiв у прибутку або збитку, iншому сукупному доходi
або капiталi, якщо пiдприємство спочатку визнало цi минулi операцiї або подiї.
Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки для рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому дозволено дострокове
застосування. Коли суб'єкт господарювання вперше застосовує цi поправки, вiн
застосовує їх до наслiдкiв податку на прибуток вiд дивiдендiв, визнаних на або
пiсля початку найпершого порiвняльного перiоду. Оскiльки поточна практика Компанiї
вiдповiдає цим поправкам, Компанiя не очiкує впливу на консолiдовану фiнансову
звiтнiсть.
o МСБО 23 "Витрати на позики"
Поправки уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає як частину загальних позик
будь-яке запозичення, спочатку зроблене для розробки квалiфiкованого активу, коли
повна дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки цього активу до його цiльового
використання або продажу, завершена.
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. Оскiльки поточна практика Компанiї вiдповiдає цим
поправкам, Компанiя не очiкує впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
8. Нематерiальнi активи. Основнi засоби. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Нематерiальнi активи, основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Найменування статтi
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та
обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi
основнi засоби
Аванси за основнi засоби
Нематерiальнi активи
Незавершенi
капiтальнi iнвестицiї
Трансформацiя на МСФО
Усього
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду у т.ч. 58 482
141 507
860
1 922 65
10 194
2 498 336
1 092 216 956
первiсна (переоцiнена) вартiсть
71765 288411
5 996 5179 1140 10 194
4 587 336
2184 389 792
знос 13 283
146 904
5 136 3 257 1 075 0
2 089
1092 172 836
Придбано за кошти 14 110
67 407
1 060 1 415 1 321 0
3 027 28967
117307
Безоплатно отримано
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв)
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу
Всього надiйшло
14 110
67 407
1 060 1 415 1 321 0
117307
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч.

3027

28967 -

8

0

8

6

122

30

0

329

вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi
вибуття зносу
Переведення до активiв групи вибуття
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч.
0
0
22
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi 14
1 446 542
2 483
вибуття зносу
6
1 446 534
115
30
0
329
Iнше вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi
7 608
Всього вибуття
8
0
8
6
0
7608
Амортизацiйнi вiдрахування
3427 31348 289
725
422
36 211
Переоцiнка, у т.ч.
переоцiнка первiсної вартостi

2 460
7 608
7630
0

1439

переоцiнка зносу
Iнше
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду, у т.ч.
69 176
1 623 2 605 965
2 586 4 086 29 303
874
288 984

218

177 766

первiсна (переоцiнена) вартiсть
85 861
354 372
6 514 6 472 2 431 2 586
7 285 29 303
2 184 497 008
знос 16 685
176 606
4 891 3 867 1 466 0
3 199 0
1 310 208 024
Нематерiальних активiв, що контролюються товариством, але не визнанi активами, у
зв'язку з невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 "Нематерiальнi
активи", немає. Нематерiальних активiв з обмеженим правом володiння та
заставлених в якостi забезпечення зобов'язань товариство не має.
Нематерiальних активiв, кориснiсть яких зменшилась, товариство не має.
Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного
використання нематерiальних активiв не було.
Протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювалася переоцiнка вартостi
нематерiальних активiв, зважаючи на вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх
вартостi.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року у товариства: вiдсутнi
обмеження на право власностi; вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не
використовуються (консервацiя, реконструкцiя); вiдсутнi контрактнi зобов'язання,
пов'язанi з придбанням основних засобiв; вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за
об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи
переданi.
Протягом 2018 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання
пiдприємств.
В 2018 роцi не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв до їх справедливої
вартостi.
Змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2018 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового
фiнансування.
Станом на 31 грудня 2018 року товариство не має основних засобiв, отриманих в
фiнансову оренду.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобiв
окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв
становлять:
Основнi засоби
Середнiй строк
корисного
використання, роки
Земельнi дiлянки Будинки та споруди
15
Машини та обладнання
10
Транспортнi засоби
9
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 5
Iншi основнi засоби
5
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2018 рiк становлять 29 303 тис.
грн. i представленi основними засобами якi не готовi до експлуатацiї.
9. Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї, що включенi до статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
"Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" та "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" мають
наступну структуру:

Вид фiнансових iнвестицiй
Станом на початок звiтного перiоду Станом на кiнець
звiтного перiоду
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Фiнансовi
iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi
пiдприємства
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та
асоцiйованi пiдприємства
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
акцiї облiгацiї
-

частки у статутному капiталi
депозити
Iншi Всього
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
акцiї облiгацiї
частки у статутному капiталi
депозити
Iншi Всього
-

-

77 225
77 225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 225 тис. грн. - iнвестицiйнi сертифiкати Еталон Ессет Менеджмент КУА, без права
участi у статутному капiталi
10. Запаси.
Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Товари
Всього
Залишок на початок звiтного перiоду
51 510
4 279 64 448
1 868 122
105
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж
Залишок на кiнець звiтного перiоду 70 728
6 042 30 856
3 724 111 350
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов'язань
Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2018 року не
було.

11. Дебiторська заборгованiсть.
Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi На початок
звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
285 781
316 700
Резерв пiд знецiнення
(403) (818)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
285
378
315 882
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 8 154 8 745
Заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
233 296
380 464
Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 24
37
Заборгованiсть за розрахунками за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї
Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами
418
913
Резерв пiд знецiнення
Балансова вартiсть iншої поточної заборгованостi
241 892
390 159
Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської
заборгованостi.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
Залишок на початок звiтного
перiоду
Створено резерву Списано дебiторської заборгованостi за рахунок
резерву
Сторнування резерву
Залишок на кiнець звiтного перiоду
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 403
417
2
818
Резерв пiд знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi Всього
403
417
2
818
12. Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв товариство представило наступним
чином:

Найменування показника структури грошових коштiв
На початок звiтного перiоду
На кiнець звiтного перiоду
Каса 14
23
Поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi 6 217 9 422
Поточнi рахунки в банках в iноземнiй валютi
7 199 21 703
Кошти на спецiальних рахунках, призначенi для адмiнiстрування податку на додану
вартiсть
2 004
Грошовi кошти в дорозi Еквiваленти грошових коштiв
Всього
13 430
33 152
Невикористаних запозичених коштiв станом на 31.12.2018 року не має.
Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не вiдбувалося
протягом 2018 року. Товариство не придбавало та не продавало майновi комплекси
протягом 2018 року.

13. Власний капiтал.
Власний капiтал товариства має наступну структуру:
Найменування показника структури капiталу На початок звiтного перiоду
На кiнець
звiтного перiоду Призначення та умови використання
Зареєстрований статутний капiтал 3 797 3 797 Зареєстрований статутний капiтал,
згiдно зi Статутом товариства
Капiтал у дооцiнках
4 395 4395 Вiдображена сума дооцiнки основних засобiв
товариства до їхньої справедливої вартостi, яка зменшується, пропорцiйно
нарахованiй амортизацiї дооцiнених основних засобiв
Резервний капiтал 2 000 2000 Резервний капiтал формується у розмiрi 15 вiдсоткiв
вiд Статутного капiталу шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за
рахунок нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розмiру.
Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого
прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв
Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
390 791
448 320
Прибуток
Товариства утворюється iз надходжень вiд його господарської дiяльностi пiсля
покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi.
Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства визначається рiшеннями
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Всього
400 983
454 715
Протягом 2017 - 2018 рокiв змiн в статутному капiталi товариства не вiдбувалося.
Найменування показника На початок звiтного перiоду
На кiнець звiтного перiоду
Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску (шт.)
361592
Кiлькiсть випущених акцiй (шт.)
361592
Номiнальна вартiсть акцiї (грн.)
10,5 Кiлькiсть акцiй, з якими пов'язанi привiлеї та обмеження (шт.)
Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими
контрактами (шт.) Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй Частки в статутному капiталi товариства представленi наступним чином:
Назва учасникiв
На початок звiтного перiоду
На кiнець
звiтного перiоду
сума, грн. частка в % сума, грн. частка в %
Приватне акцiонерне товариство "Молочний Альянс"
3772470,17 99,3614
3772470,17 99,3614
Iншi юридичнi та фiзичнi особи
24245,83
0,6386
24245,83
0,6386
Всього:
3796716,00 100
3796716,00 100
Протягом 2018 року дивiденди не виплачувались.
Чистi активи товариства.
Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв товариства становить 454 715
тис. грн. i є бiльшою статутного капiталу на 450 918 тис. грн., що вiдповiдає

вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу
України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.
14. Забезпечення.
Вид забезпечення Залишок на початок звiтного перiоду
Створено забезпечень
Використано забезпечень
Сторнування невикористаної частини забезпечень
Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при
оцiнцi забезпечення
Залишок на кiнець звiтного перiоду
Довгостроковi забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань
Iншi забезпечення
Всього довгострокових забезпечень Поточнi забезпечення
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 5 976 11 294
7 702 9 567
Iншi забезпечення
Всього поточних забезпечень
5 976 11 294
7 702 9 567
Забезпечення визнаються товариством тiльки тодi, коли є юридичнi або тi, що
випливають з практики, зобов'язання, що виникли внаслiдок минулих подiй, та iснує
висока ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов'язання потребує вибуття
ресурсiв, а також може бути здiйснена достовiрна оцiнка для визнання
забезпечення.
Сума, визнана у якостi забезпечення, представляє собою найбiльш точну оцiнку
виплат, необхiдних для погашення поточного зобов'язання на звiтну дату, приймаючи
до уваги ризики та невизначенiсть, пов'язанi iз зобов'язанням. Якщо для розрахунку
забезпечення використовуються грошовi потоки, якi необхiднi для погашення
поточного зобов'язання, балансовою вартiстю забезпечення вважається дисконтована
вартiсть таких грошових потокiв.
15. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi зобов'язання представленi в фiнансовiй звiтностi випущеними
облiгацiями
Валюта
процентна
ставка
на 31.12.2017
(тис. грн.) на 31.12.2018
(тис. грн.) Примiтка
Зобов'язання за випущеними облiгацiями (номiнальна вартiсть)
грн
28
193
010
156 456
Премiя по випущених облiгацiях
грн
3 573 2 896 Дисконт по випущених облiгацiях
грн
Проценти до виплати
грн
5 087 4 141 Балансова вартiсть зобов'язань за випущеними облiгацiями
грн
201 670
163 493
-

Рух облiгацiй протягом 2018 року:
Серiя облiгацiй
валюта
% ставка
розмiщено в 2018 роцi
викуплено
(погашено) в 2018 роцi Примiтка
Номiнал, (тис. грн.)
балансова вартiсть, (тис. грн.)
Номiнал, (тис. грн.)
балансова вартiсть, (тис. грн.)
Серiя С
грн
28
123 225
132 503
138 624
148 018
Серiя Д
грн
28
29 347
31 517
50 502
53 232
всього
Х
Х
152 572
164 019
189 126
201 250
Облiгацiї, якi пропонуються для приватного розмiщення мають обмежене коло обiгу
серед учасникiв такого розмiщення. Перелiк осiб, якi є учасниками приватного
розмiщення облiгацiй визначений у проспектi емiсiї облiгацiй.
Власниками облiгацiй Товариства можуть бути лише особи, що зазначенi у перелiку
осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй.
Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдкритi у
депозитарних установах та у депозитарiї ПАТ "НДУ". Право власностi на облiгацiї
виникає з моменту їх зарахування на рахунки у цiнних паперах iнвесторiв та
пiдтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку.

Обiг облiгацiй дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
Товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску вiдповiдної серiї облiгацiй.
Товариство зобов'язується здiйснювати викуп облiгацiй серiї C i D у власникiв на
їх вимогу пiсля закiнчення першого, другого, третього, четвертого, п'ятого,
шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого,
тринадцятого, чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шiстнадцятого, сiмнадцятого,
вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого, двадцять першого, двадцять другого,
двадцять третього, двадцять четвертого, двадцять п'ятого, двадцять шостого,
двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять дев'ятого, тридцятого, тридцять
першого, тридцять другого, тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять
п'ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого та тридцять
дев'ятого вiдсоткових перiодiв.
Товариство здiйснює викуп облiгацiй у власникiв, лише у випадку, якщо власник
попередньо звернувся до Товариства з вiдповiдною заявою про викуп облiгацiй та
надав її у наступнi строки:
Строки прийому Товариством заяв про викуп облiгацiй серiї С
Дата початку прийому заяв про викуп облiгацiй Дата закiнчення прийому заяв про
викуп облiгацiй
07.02.2018 12.02.2018
09.05.2018 14.05.2018
08.08.2018 13.08.2018
07.11.2018 12.11.2018
06.02.2019 11.02.2019
08.05.2019 13.05.2019
07.08.2019 12.08.2019
06.11.2019 11.11.2019
05.02.2020 10.02.2020
06.05.2020 11.05.2020
05.08.2020 10.08.2020
04.11.2020 09.11.2020
03.02.2021 08.02.2021
05.05.2021 10.05.2021
04.08.2021 09.08.2021
03.11.2021 08.11.2021
02.02.2022 07.02.2022
04.05.2022 09.05.2022
03.08.2022 08.08.2022
02.11.2022 07.11.2022
01.02.2023 06.02.2023
03.05.2023 08.05.2023
02.08.2023 07.08.2023
01.11.2023 06.11.2023
31.01.2024 05.02.2024
01.05.2024 06.05.2024
31.07.2024 05.08.2024
Строки прийому Товариством заяв про викуп облiгацiй серiї D
Дата початку прийому заяв про викуп облiгацiй Дата закiнчення прийому заяв про
викуп облiгацiй
06.02.2018 11.02.2018
08.05.2018 13.05.2018
07.08.2018 12.08.2018
06.11.2018 11.11.2018
05.02.2019 10.02.2019
07.05.2019 12.05.2019
06.08.2019 11.08.2019
05.11.2019 10.11.2019
04.02.2020 09.02.2020
05.05.2020 10.05.2020
04.08.2020 09.08.2020
03.11.2020 08.11.2020
02.02.2021 07.02.2021
04.05.2021 09.05.2021
03.08.2021 08.08.2021
02.11.2021 07.11.2021
01.02.2022 06.02.2022
03.05.2022 08.05.2022
02.08.2022 07.08.2022
01.11.2022 06.11.2022
31.01.2023 05.02.2023

02.05.2023 07.05.2023
01.08.2023 06.08.2023
31.10.2023 05.11.2023
30.01.2024 04.02.2024
30.04.2024 05.05.2024
30.07.2024 04.08.2024
29.10.2024 03.11.2024
Виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюються Товариством на пiдставi
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, який формується ПАТ "НДУ" на момент
закiнчення операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу та
надається Товариству на дату початку виплати вiдсоткового доходу.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з
урахуванням дiючого законодавства України, у тому числi банкiвського та
податкового законодавства.
Погашення облiгацiй здiйснюється Товариством на пiдставi реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, який формується ПАТ "НДУ" на момент закiнчення операцiйного дня,
що передує дню початку погашення облiгацiй та надається Товариству на дату початку
погашення облiгацiй.
Дата початку погашення облiгацiй cерiї C: "18" листопада 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй cерiї C: "19" травня 2025 року.
Дата початку погашення облiгацiй cерiї D: "16" лютого 2025 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй cерiї D: "17" серпня 2025 року.
16.

Кредити банкiв.

Станом на 31.12.2018 року заборгованiсть за кредитами банкiв складає 152 500 тис.
грн. та вiдсоткiв по ним - 2 319,0 тис. грн.

17. Iншi поточнi зобов'язання.
Iншi поточнi зобов'язання
Станом на початок звiтного перiоду Станом на кiнець
звiтного перiоду
Заборгованiсть перед пiдзвiтними особами Податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть, строк сплати яких не настав
1 544 2 986
Податковi зобов'язання по iнших податках 9 609 10 080
Нарахованi та не сплаченi проценти за кредитами Заборгованiсть за отриманi роботи та послуги вiд українських контрагентiв
116
092
155 939
Заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 124 334
215 919
Заборгованiсть з оплати працi 2 918 4 645
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками
594
1 789
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 841
1 266
Iншi поточнi зобов'язання
20 432
42 732
Всього
276 364
435 356
18. Дохiд вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзацiї.
Доходи ( витрати) за звiтний перiод за попереднiй перiод
Дохiд вiд реалiзацiї всього
3 201 672
2 706 103
Собiвартiсть реалiзацiї всього
2 342 351
2 052 854
в т.ч. матерiальнi затрати
1 889 404
1 695 522
витрати на оплату працi 36 350
71 980
вiдрахування на соцiальнi заходи
7 994 15 752
амортизацiя
27 136
26 561
iншi витрати 381 467
243 039
19. Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи
Доходи, крiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) За звiтний
перiод
За аналогiчний перiод попереднього року
Iншi операцiйнi доходи:
Операцiйна оренда активiв
Операцiйна курсова рiзниця
1 603 871
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 3 017 1 802

Реалiзацiя iноземної валюти
Iншi 414
547
Всього
5 034 3 220
Iншi фiнансовi доходи:
Дивiденди
Проценти
12
Фiнансова оренда активiв
Премiя при розмiщенi облiгацiї
Всього
5 477 3 382
Iншi доходи:
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
Реалiзацiя необоротних активiв
Неоперацiйна курсова рiзниця 116
Безоплатно одержанi активи
Iншi Всього
116
619

-

5 477 3 370
619
-

-

20. Iншi операцiйнi витрати.
Найменування статтi
За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
Витрати на дослiдження та розробки Операцiйна оренда активiв
Витрати на гарантiйне обслуговування
Операцiйна курсова рiзниця
1 818 500
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
1 101 1 353
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
Штрафи, пенi, неустойки 1 274 231
Списання безнадiйної заборгованостi
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 18
843
8 856
Iншi
Всього
23 454
10940
21. Витрати з податку на прибуток
Складовi елементи витрат з податку на прибуток:
Найменування статтi
За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
Поточний податок на прибуток 55 827
36 180
Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з:
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування
Усього витрати з податку на прибуток
55 827
36 180
Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання у 2018 роцi не
нараховувалися.
22. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн.
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"
товариство розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж
товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторiн товариство вiдносить:
юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська
компанiя);
юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм
змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в
компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в
розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для
товариства;
юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому товариство є
контролюючим учасником;
фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу товариства;
близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в товариствi, яка надає їм
змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, та членiв провiдного
управлiнського персоналу товариства.
Доходи та витрати за операцiями зi зв'язаними сторонами за звiтний перiод:
Найменування статтi
Найбiльшi учасники
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї
Iншi зв'язанi
сторони
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) з ПДВ
839 735
-

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї,
(товарiв, робiт, послуг)
Iншi операцiйнi доходи
893
Дивiденди отриманi
Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати
27 778

545 828
31 415

-

-

Доходи та витрати за операцiями зi зв'язаними сторонами за попереднiй перiод:
Найменування статтi
Найбiльшi учасники
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї
Iншi зв'язанi
сторони
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, послуг)
з ПДВ
833 322
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї,
(товарiв, робiт, послуг)
539 221
Iншi операцiйнi доходи
30
Дивiденди отриманi
Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати
16 860
36 114
Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року:
Найменування статтi
Найбiльшi учасники
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї
Iншi зв'язанi
сторони
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 233 296
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2 514 21 470
Iнша кредиторська заборгованiсть
100 000350
Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року:
Найменування статтi
Найбiльшi учасники
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї
Iншi зв'язанi
сторони
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 380 464
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
5 159 11 687
Iнша кредиторська заборгованiсть
198 723
350
Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом товариства, протягом 2018
року:
Види виплат
Сума
Поточнi виплати (заробiтна плата)
Всього
3 026,9

3026,9

23. Умовнi активи та зобов'язання.
Товариство не мало подiй, що вiдбулись станом на 31.12.2018 року, але не
вiдображенi в iнших примiтках, за якими ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, що втiлюють
економiчнi вигоди, не вiдповiдає визначенню зобов'язання.
Товариство не мало подiй, що вiдбулись станом на 31.12.2018 року, але не
вiдображенi в iнших примiтках, за якими iснує ймовiрнiсть надходження економiчних
вигод.
Станом на 31 грудня 2018 року товариство не визнавало умовних активiв та умовних
зобов'язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi,
вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
24. Розкриття iнформацiї по договорах оренди.
Протягом 2018 року товариство не здiйснювало операцiй з фiнансової оренди. За
договорами операцiйної оренди, як орендар, товариство наводить наступну
iнформацiю: договорiв невiдмовної оренди та невiдмовної суборенди товариство не
укладало; непередбаченi оренднi платежi договорами оренди не передбаченi; вибiр
мiж поновленням або придбанням активу та застереження щодо змiни цiн договорами
оренди не передбаченi; обмеження договорами оренди не передбаченi.

25. Активи на вiдповiдальному зберiганнi.
Товариство передало активи на вiдповiдальне зберiгання.
ТМЦ на вiдповiдальному збереженнi станом на 31.12.2017 р.
№
назва товару що зберiгається рахунок облiку
Кiлькiсть
кг
Сума,
грн
зберiгач
1
Суха молоч.сироватка ЗМК демiнералiзована 202
70 000,00
997 379,56 ТДВ
"Золотонiський маслоробний комбiнат"
2
Масло 73%/200/фл/гф20/ЯМЗ/Ягот
26
5 760,00
631 987,20 ДО Комбiнат
"Прогрес"
3
Масло 73%/200/фл/гф20/ЯМЗ/Ягот в/м 26
5 760,00
630 374,40 ДО Комбiнат
"Прогрес"
4
Масло 82,5%/200/фл/гф20/ЯМЗ/Ягот
26
20 880,00
2 567 154,24
ДО
Комбiнат "Прогрес"
26. Iнформацiя про списанi активи.
Товариство не має списаної дебiторської заборгованостi, невiдшкодованих недостач
та втрат вiд псування цiнностей за якими здiйснюється спостереження з метою її
стягнення у випадку змiни майнового стану боржника.
27. Iнформацiя про гарантiї i забезпечення отриманi та наданi.
Товариство станом на 31.12.2018 року надало наступнi гарантiї та забезпечення
перед ПАТ " Кредi Агрiколь Банк" по Договору застави № 155-240 СL/РL вiд
17.07.2015 в сумi 192559,0 тис. грн.
28. Операцiї з iнструментами власного капiталу.
Протягом 2018 року товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного
капiталу.
Протягом 2018 року товариство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами
хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю
хеджування.
29. Служба внутрiшнього аудиту.
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби
внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.
30. Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2018 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено
фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та
найвищого персоналу товариства, нi з боку третiх осiб.
31. Управлiння капiталом та ризики.
Операцiйний ризик - це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i
технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов'язаний з функцiонуванням галузi
економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту,
iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у
нормативно-правовому регулюваннi.
Товариство веде основну дiяльнiсть у сферi молочної галузi. Протягом 2018 року
функцiонування цiєї галузi економiки зазнало негативних тенденцiй та коливань.
Станом на 31 грудня 2018 року, у зв'язку з економiчною кризою, кiлькiсть
операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний
ризик високий, напрям ризику зростає.
Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку
i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв.
Станом на 31 грудня 2018 року кiлькiсть валютного ризику помiрна.
Юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу,
який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв,
нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також
через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил.
На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове
законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того,
встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають
рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi
умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому
призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень.
Протягом 2018 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi
її наявностi.
Станом на 31 грудня 2018 року сукупний юридичний ризик помiрний.

Ризик репутацiї - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу,
який виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами,
контрагентами, акцiонерами або регулятивними органами.
Станом на 31.12.2018 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику
стабiльний.
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу,
який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i
неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2018 року
сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає.
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi
ризикiв. Управлiння капiталом та ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень,
процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння
забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх
залучених до цього сторiн.
33. Подiї пiсля дати балансу.
Подiї, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової
звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, пiсля 31 грудня 2018 року
не вiдбувались.
Генеральний директор

Сiренко О.О.

В.о. Головного бухгалтера

Каплiй О.О.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

Товариство з обмеженою
відповідальністю Аудиторська
компанія "Кроу Україна"

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33833362

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04070, м. Київ, вул. Спаська, 37

4
5

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)

3681
353/4
21.12.2017

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2018 - 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

01

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

19/555-У
09.04.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

09.04.2019 - 25.04.2019

11

Дата аудиторського висновку

25.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

120000.00

13

Текст аудиторського звіту

Звіт незалежного аудитора (Аудиторський висновок)
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Товариство з додатковою відповідальністю
"Яготинський маслозавд" (далі - "Компанія"), що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту про
зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., її фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту (МСА)
Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності" цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за звітний період.
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні думки щодо неї.
В якості ключових питань аудиту ми визначили наступне питання:
1.
Оцінка фінансових інвестицій
В звіті про фінансовій стан Компанії у складі інших фінансових інвестицій,
обліковуються фінансові інвестиції у вигляді Інвестиційних сертифікатів на
загальну суму 77 225 тис. грн. придбаних у квітні 2017 року які належать ТОВ
"КУА "Еталон Ессет Менеджмент" (ЗНВПІФ "Престиж-капітальні інвестиції").
Фінансові інвестиціі обліковуться за справедливою вартістю з відображенням

переоцінки як прибутку або збитку згідно вимог МСФЗ.
Приймаючи до уваги значущість оцінки фінансових інвестицій для фінансової
звітності Компанії та суб'єктивність оцінок, дане питання було віднесено до
ключових питань аудиту.
В ході аудиту ми перевірили розрахунок фінансових інвестицій за методом участі в
капіталі на підставі даних фінансової звітності об'єкту інвестування.
Зважаючи на отримані нами докази ми дійшли висновку про обґрунтованість оцінки у
фінансовій звітності Компанії вартості фінансових інвестицій та належне
розкриття відповідної інформації.
Інша інформація
Управлінський персонал Компанії відповідно до вимог законодавства України несе
відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю наступної інформації:
1)
Звіту про управління - відповідно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність";
2)
Регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до вимог
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок в Україні".
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та
ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої,
що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до
дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Інші питання
Аудит фінансової звітністі Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
підготовленої відповідно до МСФЗ був проведений іншим аудитором, який 24.04.2018
р. висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності. Причиною
модифікації було те, що аудитор не приймав участі у інвентаризації.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
"
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
"
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;
"
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час
аудиту фінансової звітності звітного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Законодавчі та нормативні акти України додаткові вимоги до інформації, що
стосується аудиту або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститися в
аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність
стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора,
встановленої вимогами МСА.
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності
Аудит річної фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2018 р. проведено
Аудитором, відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання
впевненості (Аудит) від 09.04.2019 р. № 19/555-У, у строк з 09.04.2019 р. до
24.04.2019 р.
Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської
діяльності, що провів аудит та обставини виконання завдання з аудиту:
Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська
компанія "Кроу Україна"
Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37
Інформація про включення до Реєстру Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності 3681
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на
проведення обов'язкового аудиту
Загальні збори учасників
Дата призначення аудитором
03.04.2019
Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень Перший рік
Підтвердження та запевнення
Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" надаємо підтвердження стосовно обставин виконання
завдання з аудиту фінансової звітності Компанії.
Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим
звітом для аудиторського комітету, який надається нами за результатами
проведеного нами аудиту.
Ми не надавали Компанії послуги, заборонені законодавством.
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія "Кроу Україна" його
власники, посадові особи ключовий партнер з аудиту та інші працівники є
незалежними від Компанії, не брали участі у підготовці та прийнятті

управлінських рішень Компанії в період, охоплений перевіреною фінансовою
звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.
В період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг
з аудиту такої фінансової звітності ми не надавали Компанії та контрольованим
нею суб'єктам господарювання інших послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативності
аудиту в частині виявлення порушень (зокрема пов'язаних із шахрайством) надані
нами у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" у
розділі "Звіт щодо аудиту фінансової звітності" цього звіту.
Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Устік Валентина Володимирівна (сертифікат аудитора № 006201 від
19.01.2007).
Директор з аудиту
ТОВ АК "Кроу Україна"

Самусєва О.П.

Партнер із завдання

Устік В.В.

