Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
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М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00497377
4. Місцезнаходження
Чернігівська , Чернгiiвський, 15522, смт. Седнiв, Я.Лизогуба, буд. 13
5. Міжміський код, телефон та факс
(0462) 68-28-35 (0462) 68-28-35
6. Електронна поштова адреса
00497377@emitent-info.com.ua

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

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №79

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.elitkartofel.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

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

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
34. Примітки
Дiяльнiсть товариства не лiцензується. Емiтент не приймав участь у створеннi юридичних
осiб.Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Емiтент послугами рейтингового агентства протягом звiтного року не користувався.
Дивiденди протягом звiтного року не нараховувались та не виплачувались.
Випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв не здiйснювався.
Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються емiтентом товариство не займає ться видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
Загальнi збори протягом звiтного року не проводились.
Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. Товариство випуск iпотечних облiгацiй
не здiйснювало. Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало. Випуск цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не
здiйснювався.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10601200000000492
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1999
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
115061.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порiд
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi
товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Чернiгiвське вiддiлення ПАТ «Укрсоцбанк»
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26004011846609
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
Місцезнаходження
учаснику (від загальної
кількості)

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкурко Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 336714 25.11.1997 Коропський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.01.2012 5 рокiв
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Посадова особа
отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Протягом звiтного року посадова особа не
змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Годун Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 141978 04.06.2003 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з правових питань ПАТ НВО «Чернiгiвелiткартопля»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного
року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкурко Свiтлана Львiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 336715 25.11.1997 Коропським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Техноголог ДП "Коропський сирзавод" ТОВ "СИЛ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного
року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкурко Вiктор Пантелiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 336716 25.11.1997 Коропським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ «Черешеньки»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного
року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвиненко Валентина Семенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 216890 18.12.1996 Коропським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного
року посадова особа не змiнювалась.Посадова особа не отримує винагороду. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеба Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 779294 22.03.2000 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiк по картоплi ПАТ НВО «Чернiгiвелiткартопля»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Посадова особа не
отримує
заробiтну плату. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скосир Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НК 038294 09.02.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1979

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Посадова особа не
отримує
заробiтну плату. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Шкурко Iгор Вiкторович

НК 336714 25.11.1997
Коропський РВ УМВС України
в Чернiгiвськiй обл

45750

19.8808

45750

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Шкурко Вiктор
Пантелiйович

НК 336716 25.11.1997
Коропський РВ УМВС України
в Чернiгiвськiй обл

30991

13.4672

30991

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Шкурко Свiтлана Львiвна

НК 336715 25.11.1997
Коропський РВ УМВС України
в Чернiгiвськiй обл

31091

13.5102

31091

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Годун Iрина Вiкторiвна

НМ 141978 04.06.2003
Деснянський ВМ УМВС
України в Чернiгiвськiй обл

41855

18.1882

41855

0

0

0

149686

65.0464

149686

0

0

0

Усього

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

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Шкурко Iгор
Вiкторович

НК 336714 25.11.1997 Коропський РВ
УМВС України в Чернiгiвськiй обл

45750

19.8808

30.5640

Шкурко Вiктор
Пантелiйович

НК 336716 25.11.1997 Коропський РВ
УМВС України в Чернiгiвськiй обл

30991

Шкурко Свiтлана
Львiвна

НК 336715 25.11.1997 Коропський РВ
УМВС України в Чернiгiвськiй обл

Годун Iрина
Вiкторiвна

НМ 141978 04.06.2003 Деснянський
ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй
обл.
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

45750

0

0

0

13.4672

30991

0

0

0

31091

13.5102

31091

0

0

0

41855

18.1882

41855

0

0

0

149686

65.0464

149686

0

0

0

27.9619

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

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

Опис

чергові

позачергові

X
21.04.2016
65.055
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання робочих органiв, членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи чергових рiчних Загальних
Зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про розгляд звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р.
3. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.
5. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за
2015 рiк.
6. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи за
2015 р. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 2016 р.
7. Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства
значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки,
Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших
договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
чергових рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
8. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного
року з дня проведення чергових рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
За результатами проведених зборiв затверджено рiшення:
1. Затвердити обрання робочих органiв, членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, регламент роботи чергових рiчних Загальних
Зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження звiту Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 р.
3. Затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2015 рiк.
6.Затвердження розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками
роботи за 2015 р. та основних напрямiв дiяльностi на 2016 р.
7. Затвердження надання повноважень Директору Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi
Товариства значних правочинiв та правочинiв.
8. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
9. Затвердження значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня
проведення чергових рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РФС-АУДИТ»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31275766

Місцезнаходження

14000 Україна Чернігівська . м. Чернiгiв м. Чернiгiв, вул.
Мстиславська, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2538
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(0462) 651-863

Факс

651-863

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАСТА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34762675

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ . м. Київ вул. Глибочинська, буд.28

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ№263230
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(044)361-38-08

Факс

(044)484-49-67

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Договiр №Д-115 вiд 31.10.2014 року про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах власникам при дематерiалiзацiї випуску

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ . м. Київ Нижнiй Вал буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ№581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044)279-62-97

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Заява про приєднаннядо Умов договору про обслуговування випускiв
цiнних паперiв №ОВ-6696 вiд 09.10.2014 р.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

1

2

3

4

5

08.06.2000

38/24/1/2000

НКЦПФР ЦТД

UA4000132708

Опис

Номінальна
Форма існування
вартість акцій
та форма випуску
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарні
іменні

0.50

230122

115061

100

Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Товариство не має поданих заяв i намiрiв щодо
подання заяв для допуску на бiржi та включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Протягом року додаткова емiсiя
Товариством не здiйснювалась.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство Науково-виробниче об'єднання "Чернiгiвелiткартопля" є
правонаступником закритого акцiонерного товариства Науково-виробниче об'єднання
"Чернiгiвелiткартопля" вiдповiдно до Закону україни "Про акцiонернi товариства" i було створене
згiдно з рiшення засновникiв вiд 27 грудня 1999 року та зареєстровано розпорядженням №705
Чернiгiвською районною державною адмiнiстрацiєю.
Державну реєстрацiю змiн до Статуту Товариства проведено 10.10.2013 року.
Публiчне акцiонерне товариство складається з одного пiдприємства.
Структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс, не має.У складi структурних пiдроздiлiв
Товариства є Дослiдна станцiя, яка виконує науково-дослiднi роботи з питань селекцiї,
насiнництва
Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм
звiтним перiодом не було.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 52 особи; позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють
за сумiсництвом, та якi працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi
1271 тис.грн., у порiвняннi з попереднiм роком вiн збiльшився на 147 тис.грн
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у звiтному перiодi не
проводилось.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань.
Товариство спiльну дiяльнiсть не здiйснює.
З боку третiх осiб протягом звiтного року будь-яких пропозицiй не надходило
Опис обраної облiкової полiтики розкрито в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» даної рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв розмiщеної нижче. Роздiл №3 «Суттєвi положення облiкової полiтики»
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, даної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв
(див. нижче)
Пiдприємство вирощує та реалiзує такi зерновi культури : - пшениця ,жито ,овес , ячмiнь,
кукурудзу , гречку , сою , соняшник - картоплю А також реалiзує продукцiю тваринництва : молоко - молодняк ВРХ. Основними ринками збуту є аграрнi компанiї та переробнi пiдприємства (
ТОВ "Хлiб iн вест" , ПАТ "Чернiгiвський молокозавод", ПАТ "городянський комбiкормовий
завод" , ТОВ "Форсаж" , а також с.г.пiдприємства України, якi купують елiтне насiння картоплi та
зернових . Основнi постачальники –ТОВ «Квестор», ТОВ «Тандем-Агрозапчастина», ТОВ
«Укравтозапчастина», ПП ТТ «Нафта», ПП «Фонтекс-Агро», ПРаТ «Макрофiм», ТОВ «Ойл Груп»
"Чернiгiвелiткартопляч" за останнi 5 рокiв придбало основних засобiв придбання:
- в 2010 роцi 13 найменувань на суму 213711 грн. ,

- в 2011 роцi 9 найменувань на суму 134706 грн. Основнi поставщики технiки за цi роки "ТОВ
"Агро-Союз" , ВАТ "Галещина" , ТОВ "Агролiнiї" , ТОВ "Амако-Україна" ,ЗАТ "Волинська
фондова компанiя", ТОВ "Пьотингер Україна" .
- в 2014 роцi - 2 найменування на суму 5365 грн, мотокоса-2800,00 грн, пiч варочна «Мрiя»2565,00 грн
- в 2016 роцi на суму 733 тис.грн.
Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися.
На кiнець звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв товариства становила 5735 тис.грн.
Основнi фонди мають значну ступiнь зношеностi.
Орендованих основних засобiв немає.
Значних правочинiв щодо основних засобiв товариство протягом звiтного року не здiйснювало.
Основнi засоби знаходять за мiсцем розташування пiдприємства.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.
Економiчне середовище України знаходитися пiд значним негативним впливом чинникiв, якi
стали наслiдком внутрiшньої полiтичної кризи, що була пiдсилена зовнiшньою складовою
(агресивна полiтика iншої країни по вiдношенню до України). За таких обставин прискорились
iнфляцiйнi процеси та вiдбулась суттєва девальвацiя нацiональної валюти.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки
банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi Українських банкiв i компанiй, iснує суттєва
невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для
Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та
економiчнi перспективи Товариства.
Сiльськогосподарське виробництво є одним iз найбiльш ризикованих видiв пiдприємницької
дiяльностi. Ризиковiсть аграрного бiзнесу визначає ряд факторiв, таких як: сезоннiсть
виробництва, залежнiсть вiд погодних та клiматичних умов, тривалий перiод обороту капiталу,
велика складнiсть змiни асортименту продукцiї та технологiї, ряд iнших причин. Дане твердження
справедливе для сiльського господарства всiх країн, але особливо великих ризикiв зазнає
сiльськогосподарське виробництво країн, економiки яких розвиваються або перебувають в процесi
трансформацiї. Аграрнi реформи та становлення ринкових взаємовiдносин, змiна форм власностi
та форм господарювання значно збiльшують ступiнь невизначеностi соцiально-економiчних
процесiв в сiльському господарствi i, вiдповiдно, пiдсилюють вплив ризикiв на аграрний бiзнес.
Зростає вплив макроекономiчних рiшень на дiяльнiсть кожного сiльськогосподарського
виробника. Можна стверджувати, що сама аграрна реформа є фактором ризику.
В Українi процеси реформування аграрного сектору проходять непросто. На сьогоднi їх
результатом є складний фiнансовий стан сiльськогосподарських пiдприємств, значне зменшення
поголiв’я сiльськогосподарських тварин, збитковiсть тваринницької галузi, зниження рiвня життя
в сiльськiй мiсцевостi. Однiєю з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному
виробництвi не були врахованi можливi ризики реформування та їх вплив на результати дiяльностi
сiльгосппiдприємств, а також не були напрацьованi адекватнi iнструменти та механiзми їх
мiнiмiзацiї.
За 2016 рiк сплаченi штрафи, судовi справи становили 20800,00 грн
Пiдприємство працює на госпрозрахунку.
Товариство користується кредитними коштами.

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.
Детальних планiв на 2017 рiк товариство не складало внаслiдок невизначеностi економiчної
ситуацiї в країнi.
На пiдприємствi ведеться наукова робота по завданню УААН по створенню нових комплексно
стiйких сортiв картоплi рiзних груп стiйкостi i рiзних напрямiв господарського використання
,вiдпрацювання системи їх насiнництва та розробка зональних ресурсозберiгаючих технологiй
вирощування i зберiгання бульб . В 2011 роцi пройшов дерсортвипробування сорт картоплi
"Родзинка" та поданi на випробування 2 новi сорти "Панянка" , "Форсаж" . В 2012 роцi також
подано 2 новi сорти картоплi "Адмiрал" , "Красуня".
Iнформацiя про судовi справи надається в Примiтках до фiнансової звiтностi
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi товариства, вiдсутня.

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

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

6319

5735

0

0

6319

5735

будівлі та споруди

4468

3982

0

0

4468

3982

машини та обладнання

1437

1323

0

0

1437

1323

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

224

262

0

0

224

262

2. Невиробничого
призначення:

190

168

0

0

190

168

будівлі та споруди

190

168

0

0

190

168

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

6319

5735

0

0

6319

5735

Усього

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на на 31.12.2016 р. становить 17970 тис.грн., знос 12235 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

11085

5715

Статутний капітал
(тис. грн.)

115

115

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

115

115

Опис

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою,
затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного
товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв
Замовника вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити
висновок:
станом на 31.12.2016 року чистi активи Замовника вiдповiдають вимогам частини третьої
статтi 155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

X

3117

X

X

ПАТ «Укрсоцбанку»

01.02.2011

2981

18

26.02.2033

ПАТ КБ "Банк Глобус"

16.09.2016

133

26

11.09.2017

ПАТ КБ "Банк Глобус", овердрафт

16.09.2016

3

26

05.02.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10313

X

X

Усього зобов'язань

X

13430

X

X

у тому числі:

у тому числі:

Опис:

В складi iнших зобовязань питому вагу становлять кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги – 7884 тис.грн., iншi поточнi зобовязання - 1939 тис.грн.

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

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

Вид інформації

1

2

3

14.03.2016

14.03.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА
ФIРМА «РФС-АУДИТ»

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

31275766

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14000, м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 9

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

2538 23.02.2001

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

Акціонерам,
Наглядовій раді
ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (надалі - Замовник)
за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року
Чернігів – 2017
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Вступний параграф

Основні відомості про Замовника:
Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
Код за Єдиним державним реєстром 00497377
підприємств та організацій України
Місцезнаходження
15522, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт.
Седнів, вул. Я.Лизогуба, 13
Дата державної реєстрації
Реєстраційна служба Чернігівського РУЮ
Чернігівської області, 27.12.1999
Адреса електронної пошти
00497377@emitent-info.com.ua
Звіт складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена
Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «РФС-АУДИТ» (свідоцтво про
внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2538 видане Аудиторською Палатою
України 23.02.2001 року) на підставі договору № 2/1 від 06 березня 2017 року та у відповідності
до:
- Закону України «Про аудиторську діяльність»;
- міжнародних стандартів аудиту.
Цей звіт містить результати аудиту річної фінансової звітності Замовника, що включає «Звіт
про фінансовий стан» (баланс) станом на 31 грудня 2016 року та відповідних звітів: «Звіт про
сукупні доходи» (звіт про фінансові результати), «Звіт про рух грошових коштів» та «Звіт про
зміни в капіталі» (звіт про власний капітал) за рік, який закінчився цією датою, а також приміток
до цієї фінансової звітності, що містять короткий виклад основних принципів облікової політики
та іншу інформацію (надалі разом – «Фінансова звітність»).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
концептуальної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка є концептуальною
основою достовірного подання.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з
Міжнародними стандартами фінансової звітності, законодавства України, чинних положень про
подання фінансових звітів емітентами цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України.
У відповідності зі ст.9 Закону України «Про аудиторську діяльність» Замовник несе
відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для
проведення аудиту.
Ця відповідальність стосується:
-

-

розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та
достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.

Відповідальність аудиторів
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі
результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого
викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.
Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та
достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим звітом (висновком) не
формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Замовника, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд
аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети
аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.
Висловлення думки
Фінансова звітність Замовника за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року за наслідками
господарських операцій з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року подає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до
Міжнародних стандартах фінансової звітності та законодавства України
До цього додається фінансова звітність Замовника за 2016 рік:
- «Звіт про фінансовий стан» (баланс)
- «Звіт про сукупні доходи» (фінансові результати)
- «Звіт про рух грошових коштів»
- «Звіт про зміни в капіталі» (звіт про власний капітал)
- Примітки
Керівник групи із виконання завдання,
заступник директора
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РФСАУДИТ»

сертифікат аудитора серії А №002433
виданий
Аудиторською
Палатою
України
29.06.1995 року

Директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РФСАУДИТ»

І.В. Пчелінцева
сертифікат аудитора серії А №005420
виданий
Аудиторською
Палатою
України
26.06.2003 року

Дата підпису: 17 квітня 2017 року

В.В. Рядська

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

0

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв

Так

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

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

3

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети
не створено

Інші (запишіть)

.

д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

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

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з ротацiєю аудитора

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00497377

за КОАТУУ 7425556000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

01.11

52

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

15522, Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н,
смт Седнiв, вул. Я.Лизогуба. буд.13

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

3

0

0

первісна вартість

1001

11

11

0

накопичена амортизація

1002

8

11

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

6319

5735

0

первісна вартість

1011

17605

17970

0

знос

1012

11286

12235

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

81

308

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

6403

6043

0

Запаси

1100

9754

10033

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

481

414

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

6665

2373

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

53

4520

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

329

1112

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

40

20

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

17322

18472

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

23725

24515

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

115

115

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5600

10970

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(5)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5715

11085

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

1698

2774

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1698

2774

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

157

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

1401

183

0

за товари, роботи, послуги

1615

7346

7884

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

228

125

0

за одержаними авансами

1635

21

368

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7316

1939

0

Усього за розділом IІІ

1695

16312

10656

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

23725

24515

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Розкриття iнформацiї щодо статей Балансу див. в Роздiлi
"Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Зокрема
наступнi пункти примiток:
7. Нематерiальнi активи
8. Основнi засоби
9. Бiологiчнi активи
10.Iiнвестицiї
11. Запаси
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
13. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
14. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
15. Iнша дебiторська заборгованiсть
16. Iнша кредиторська заборгованiсть

17. Аванси виданi.
18. Аванси отриманi
19. Капiтал
20. Кредити
22. Фiксований сiльськогосподарський податок
23. Виплати працiвникам
25. Пов'язанi сторони
Керівник

Шкурко I.В.

Головний бухгалтер

вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00497377

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

35626

20902

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 31365 )

( 18436 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

4261

2466

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1056

3493

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

150

253

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

6899

10478

Адміністративні витрати

2130

( 1954 )

( 8352 )

Витрати на збут

2150

( 132 )

( 580 )

Інші операційні витрати

2180

( 274 )

( 685 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(1)

( 102 )

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

( 4944 )

( 2559 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

5061

4412

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

406

0

Інші доходи

2240

0

20

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 97 )

( 2732 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 330 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

5370

1370

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

5370

1370

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

5370

1370

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

230122

230122

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

230122

230122

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

23.34

5.95

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

23.34

5.95

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Розкриття iнформацiї щодо статей Звiту про фiнансовi
результати див. в Роздiлi "Примiтки до фiнансової
звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". Зокрема наступнi пункти примiток:
19. Капiтал.
21. Доходи i витрати

Керівник

Шкурко I.В.

Головний бухгалтер

вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00497377

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

32346

20516

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

15296

3551

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6743

8865

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 18247 )

( 8317 )

Праці

3105

( 1108 )

( 934 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 308 )

( 521 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3723 )

( 1325 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

( 12098 )

( 8122 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 18192 )

( 12611 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

709

1102

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

48

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 444 )

( 535 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-444

-487

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

2

Отримання позик

3305

2240

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

2414

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 111 )

( 620 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-285

-618

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-20

-30

Залишок коштів на початок року

3405

40

43

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

20

40

Примітки

Розкриття iнформацiї щодо статей Звiту про рух грошових
коштiв див. в Роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". Зокрема наступнi пункти примiток:
7.Нематерiальнi активи
8.Основнi засоби
12.Грошовi кошти та їх еквiваленти
20. Кредити
21. Доходи i витрати

Керівник

Шкурко I.В.

Головний бухгалтер

вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00497377

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

115

0

0

0

5600

0

0

5715

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

115

0

0

0

5600

0

0

5715

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

5370

0

0

5370

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

5370

0

0

5370

Залишок на
кінець року

4300

115

0

0

0

10970

0

0

11085

Примітки

Розкриття iнформацiї щодо статей Звiту про власний капiтал див. в Роздiлi "Примiтки
до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi":
19.Капiтал

Керівник

Шкурко I.В.

Головний бухгалтер

вiдсутнiй

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Загальні відомості
Загальна інформація про Товариство
Публічне акціонерне товариство науково-виробниче
об’єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство)
Скорочена назва
ПАТ НВО «Чернігівеліткартопля»
Дата державної реєстрації
Зареєстровано Чернігівською районною державною
(перереєстрації,
адміністрацією Чернігівської області 27.12.1999 року, №
перейменування)
запису про державну реєстрацію – 10601200000000492.
Чернігівська область, Чернігівський район, с.м.т. Седнів,
Юридична та фактична
вулиця Я.Лизогуба,буд.13.
адреса.
юридична адреса Товариства співпадає з фактичною
Організаційно-правова форма. акціонерне товариство
Країна реєстрації
Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті, http://www.elitkartofel.com/
на якій доступна інформація
про Товариство
Адреса електронної пошти
00497377@emitent-info.com.ua

Повна назва

На 31 грудня 2016 р. у Товариства не було єдиного контролюючого акціонера. 62 % акцій
належить 4 акціонерам – фізичним особам.
Акції Товариства зареєстровані на фондовій біржі Українській фондовій біржі, але не
пройшли процедури лістингу.
Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства
Головними напрямами роботи Товариства є: виведення нових сортів картоплі;
вдосконалення, розробка та впровадження ефективних екологічно-безпечних ресурсозберігаючих
технологій вирощування та зберігання насіннєвої i продовольчої картоплі; виробництво вихідного
оздоровленого матеріалу картоплі; вирощування елітного насіння картоплі, зернових та
зернобобових культур.
У складі структурних підрозділів Товариства є Дослідна станція, яка виконує науководослідні роботи з питань селекції, насінництва. До Реєстру сортів рослин України занесені 7 сортів
селекції дослідної станції: Седнiвська рання, Чернiгiвська рання, Придеснянська, Пекуровська,
Чернiгiвська 98, Зоряна, Нагорода. Два сорти знаходяться в Держсортвипробуваннi та 1 сорт
підготовлений для передачі в Державне сортовипробування. Вперше в Україні розроблена та
впроваджена «Промислова гідропонна технологія виробництва міні бульб оздоровленої картоплі»,
яка за коефіцієнтом розмноження перевищує існуючі технології прискореного розмноження в 5 –
10 разів.
Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство
Економічне середовище України знаходитися під значним негативним впливом чинників, які
стали наслідком внутрішньої політичної кризи, що була підсилена зовнішньою складовою

(агресивна політика іншої країни по відношенню до України). За таких обставин прискорились
інфляційні процеси та відбулась суттєва девальвація національної валюти.
Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки
банківського сектору та забезпечення ліквідності Українських банків і компаній, існує суттєва
невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для
Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та
економічні перспективи Товариства.
Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької
діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як: сезонність
виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу,
велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Дане твердження
справедливе для сільського господарства всіх країн, але особливо великих ризиків зазнає
сільськогосподарське виробництво країн, економіки яких розвиваються або перебувають в процесі
трансформації. Аграрні реформи та становлення
ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують
ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно,
підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес. Зростає вплив макроекономічних рішень на
діяльність кожного сільськогосподарського виробника. Можна стверджувати, що сама аграрна
реформа є фактором ризику.
В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять непросто. На сьогодні їх
результатом є складний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, значне зменшення
поголів’я сільськогосподарських тварин, збитковість тваринницької галузі, зниження рівня життя
в сільській місцевості. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному
виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності
сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх
мінімізації.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив мають
умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Товариства. Фактичний
вплив майбутніх умов господарювання може відрізнятися від його оцінок керівництвом.

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Принципи підготовки звітності
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами
фінансової звітності.
Валютою складання фінансової звітності є українська гривня, і всі суми округлені до тисяч.

Безперервність діяльності
Дана фінансова звітність підготовлена виходячи з допущення про безперервність діяльності,
що припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань у нормальному процесі діяльності
Товариства.
Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо подальшого нарощування обсягів
виробництва та реалізації продукції та скорочення операційних витрат, що дозволить підвищити
прибутковість операційної діяльності, поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у 2017
році.
Відповідно, Товариство продовжує застосовувати допущення безперервності діяльності при
підготовці представленої фінансової звітності.

3. Суттєві положення Облікової політики
Представлена фінансова звітність підготовлена виходячи з принципу оцінки по первісній
вартості, за винятком випадків, відзначених нижче. Такими виключеннями є (список не
вичерпний): біологічні активи; сільськогосподарська продукція, яка утримуються для продажу, що
відображається за найменшою вартістю балансовою або справедливою вартістю за вирахуванням
витрат на продаж.
Відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» фінансова
звітність суб'єкта господарювання, функціональною валютою якого є валюта країни з
гіперінфляційною економікою, незалежно від підходу – за історичною чи поточною собівартістю –
має бути виражена в одиниці виміру, що діє в кінці звітного періоду. З 1 січня 2001 року по 31
грудня 2013 року були відсутні індикатори, які вказують на те, що економіка України вважається
гіперінфляційною. Кумулятивний рівень інфляції за 2014-2016 роки становить 101,2% (в т.с. по
роках 2014 -24,9%, 2015 – 43,3%, 2016 – 12,4%). Значний рівень інфляції у 2015 році – 43,3% є
наслідком військових дій в Донецькій та Луганській областях а також анексії АРК. Натомість
протягом 2016 року відбулась стабілізація макроекономічних показників й рівень інфляції за 2016
рік становив 12,4%. Позитивна динаміка для економіки України була врахована Кабінетом
Міністрів України при формування державної бюджетної політики на 2017 рік, яка заснована на
прогнозах головного кредитора України — Міжнародного валютного фонду — про те, що приріст
економіки в 2017 році складе приблизно 3%. Інфляція в Україні в 2017 році має знизитись до рівня
8,1%. Таким чином, при складанні фінансового звіту керівництво Компанії не розглядає економіку
України як гіперінфляційну у звітному періоді.
Акціонерний капітал
Статутний капітал
Звичайні акції класифікуються як капітал. Витрати на оплату послуг третім сторонам,
безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій відображають у складі капіталу як зменшення
суми, отриманої в результаті даної емісії. Перевищення справедливої вартості отриманих коштів
над номінальною вартістю випущених акцій відображають як додатковий капітал.
Власні акції, викуплені у акціонерів
Власні дольові інструменти, викуплені Товариством (власні акції, викуплені у акціонерів),
виключаються з капіталу. При викупі статутного капіталу, визнаного в складі капіталу, сума
оплаченого відшкодування, що включає прямі витрати, відображають за вирахуванням сум
оціненого податку на прибуток як вирахування з величини власного капіталу. Викуплені акції
класифікуються як власні акції викуплені і відображаються в звітності як зменшення капіталу.
Сума, виручена в результаті наступного продажу або повторного розміщення власних
викуплених акцій, визнається як приріст власного капіталу, а прибуток або збиток, що виникають
у результаті даної операції, включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого
прибутку. Прибуток або збиток від покупки, продажу, випуску або погашення власних акцій,
викуплених у акціонерів, не відображають у звіті про сукупний дохід.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операцій по викупу акцій власної
емісії.
Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов'язання і віднімаються із суми капіталу на звітну дату тільки в
тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди

розкривається в звітності, якщо вони були нараховані до звітної дати, а також оголошені після
звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності.
Виплати працівникам
Виплати співробітникам
Заробітна плата співробітників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду,
визнається як витрати у звіті про сукупний дохід. При визначенні розміру зобов'язання щодо
короткострокових винагород працівникам дисконтування не застосовуються, а відповідні витрати
визнаються щодо фактичного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.
По програмах з визначеним внеском Товариство визнає зобов’язання та витрати у сумі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на користь працівників
(ЄСВ). ЄСВ розраховується шляхом застосування до суми загальної річної заробітної плати
кожного працівника ставки в розмірі 22%. При цьому зобов’язання оцінюється на недисконтованій
основі після вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтовану
суму виплат, то сума такого перевищення відображається в активі балансу як витрати майбутніх
періодів, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутніх платежів, або буде
повернута Товариству.
По програмах з визначеною виплатою Товариство визнає зобов’язання таким чином:
теперішня вартість зобов’язання на дату складання звітності плюс (мінус) невизнані актуарні
прибутки (збитки) мінус невизнана вартість раніше наданих послуг мінус справедлива вартість
активів програми на дату складання звітності. Протягом звітного періоду Товариство не приймало
участі у програмах з визначеною виплатою
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти, що виражені в гривнях та іноземній валюті, включать у
себе грошові кошти в банках і в касі, а також короткострокові депозити, що відкриваються на
термін не більш 90 днів.
Дохід
Продаж сільськогосподарської продукції
Дохід від продажу сільськогосподарської продукції визнається в разі задоволення всіх таких
умов:
- Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на
сільськогосподарську продукцію;
- за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка,
як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданою сільськогосподарською
продукцією;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та
- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід визнається одночасно із виникненням права на його одержання, що звичайно
відбувається після відвантаження і переходу до покупця прав власності і ризиків від псування і
втрат продукції, при наявності високої імовірності фактичного одержання оплати за відповідне
відвантаження, а також достатніх договірних підтверджень угоди і фіксованої ціни. Момент
переходу ризиків і права власності визначається за умовами контракту.
Виручка відображається за вирахуванням відповідних знижок та податку на додану вартість.
У випадку реалізації сільськогосподарської продукції або послуг в обмін на інші товари або
послуги дохід відображається за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, яка
коригується на суму перерахованих коштів або їхніх еквівалентів. Якщо справедлива вартість
отриманих товарів або послуг не може бути визначена з достатнім ступенем точності, дохід

відображається за справедливою вартістю переданої сільськогосподарської продукції або наданих
послуг, яка коригується на суму перерахованих коштів або їхніх еквівалентів.
Договори на надання послуг
Дохід від надання послуг визнається тоді, коли Товариство отримує підтвердження з боку
замовника щодо оплати вартості послуг. Витрати, пов’язані з наданням послуг, визнаються в звіті
про сукупні доходи в періоді їх виникнення.
Відсотки
Відсотки відображають з використанням методу ефективної процентної ставки.
Біологічні активи та сільськогосподарська продукція
Біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна
давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди.
Біологічні активи включають: поточні, довгострокові та додаткові.
Поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди
протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. У
складі поточних біологічних активів визначаються такі групи: молодняк великої рогатої худоби
(молодняк ВРХ); вівці; жеребчики.
Довгострокові біологічні активи – усі біологічні активи, які не є поточними біологічними
активами. У складі довгострокових біологічних активів визначаються такі групи: корови; кобило
матки; вівцематки.
Додаткові біологічні активи – біологічні активи, одержані в процесі біологічних
перетворень, до яких Товариством відноситься приплід.
Сільськогосподарська продукція – актив, одержаний в результаті відокремлення від
біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського
споживання. Товариство визначає такі групи сільськогосподарської продукції: картопля; пшениця;
жито; овес; кукурудза; соняшник; інші види продукції.
Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються активом, якщо існує
імовірність отримання Товариством тоді і лише тоді, коли:
a) Товариство контролює актив у результаті минулих подій;
б) існує можливість отримання Товариством майбутніх економічних вигід, пов’язаних з
цим активом; та
в) справедливу вартість або собівартість активу можна достовірно оцінити.
Біологічний актив оцінюється при первісному визнанні і в кінці кожного звітного періоду
за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж.
Сільськогосподарська продукція, зібрана як урожай з біологічних активів Товариства,
оцінюється за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж на час збирання врожаю.
Отримана в результаті такого вимірювання оцінка вважається собівартістю на дату
оприбуткування.
Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його
справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості
біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включається в прибуток або збиток за
період, у якому він виникає.
Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні сільськогосподарської продукції
за її справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж, включається в чистий прибуток або
збиток за період, у якому він виникає.
Запаси
Запасами визнаються активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу – сільськогосподарська продукція;

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу – незавершене виробництво
сільськогосподарської продукції рослинництва;
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому
процесі або при наданні послуг – насіння, покупні матеріали, паливо-мастильні матеріали, добрива
та інші подібні запаси.
Собівартість запасів включає:
всі витрати на придбання, що складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються із бюджету), а також витрат на транспортування,
навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням.
Торгівельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на
придбання;
витрати,
що
прямо
пов’язаних
з
об’єктами
незавершеного
виробництва
сільськогосподарської продукції рослинництва - прямі витрати (насіння, добрива, паливомастильні матеріали, оплати праці виробничого персоналу та інших прямих витрат). Вони також
включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що
виникають при здійсненні відповідної сільськогосподарської діяльності.
та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та
приведення їх у теперішній стан.
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартістю (вартістю
придбання/виробництва) або чистою вартістю реалізації.
Чиста можлива ціна реалізації являє собою розраховану ціну продажу, встановлювану в ході
звичайної діяльності, зменшену на розраховані витрати, необхідні для підготовки і здійснення
продажу активу.
З метою приведення оцінки запасів до чистої вартості їх реалізації створюється резерв по
застарілим і запасам, які повільно обертаються. Оцінена сума резерву по застарілим і запасам, які
повільно обертаються, включається в звіт про доходи та витрати до складу собівартості.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може
бути ідентифікований.
Визнання та оцінка НА.
Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо:
a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу,
надходитимуть до суб’єкта господарювання; та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити
Ідентифіковані об’єкти нематеріальних активів об’єднуються у класи. Клас нематеріальних
активів – це сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних
активів. Нематеріальні активи, які фактично відображаються в бухгалтерському обліку
відносяться до класу «авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні,
музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин,
компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті».
Нематеріальні активи Товариства показані по вартості придбання або розробки, яка не
включає витрати на поточне обслуговування, за винятком накопичені амортизації та знецінення.
Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. Витрати на придбання окремо
придбаного нематеріального активу містять:
a) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовувані податки на придбання
після вирахування торгівельних та інших знижок; та
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання
за призначенням.

Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального активу припиняється, коли актив
приведено у стан, необхідний для його експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом Товариства.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображати за його собівартістю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення
корисності.
Витрати на дослідження і розробки.
Видатки на етапі дослідження внутрішнього проекту визнаються як витрати у періоді їхнього
понесення, а нематеріальний актив не визнається ніколи.
Нематеріальний актив, який виникає на етапі розробки внутрішнього проекту, визнається,
якщо і тільки якщо існує:
а) технічна можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був
придатний до використання або продажу;
б) намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
в) здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
г) нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди.
До витрат з розробки відносяться витрати на:
а) проектування, конструювання та випробовування прототипів та моделей перед
комерційним виробництвом або використанням;
б) проектування інструментів, матриць, ливарних форм та штампів, у яких застосовано нову
технологію;
в) проектування, конструювання та функціонування дослідного заводу, який за масштабом
не є економічно доцільними для комерційного виробництва; та
г) проектування, конструювання та випробовування обраних варіантів нових чи
вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, технологічних процесів, систем чи послуг.
Собівартість внутрішньо генерованих нематеріальних активів включає прямі матеріальні і
трудові витрати, а також інші витрати на розробку та витрати, безпосередньо пов’язані з
приведенням відповідного активу в робочий стан та капіталізовані витрати по позикам
Витрати на розробки, що були спочатку включені до витрат, не визнаються як активи в
наступних періодах.
Капіталізовані витрати на розробки нематеріальних активів з визначеним терміном корисної
експлуатації амортизуються з моменту початку комерційного виробництва продукції, що є
предметом цих розробок, лінійним методом протягом очікуваного терміну одержання вигод від
таких розробок. Капіталізовані витрати на розробку відображають по фактичній вартості за
вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
Наступні витрати
Наступні витрати капіталізуються у вартості конкретного нематеріального активу тільки в
тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, які є у відповідному активі. Всі
інші витрати визнаються у складі прибутку або збитку за період у міру виникнення
Амортизація
Амортизація по всіх нематеріальних активах нараховується лінійним методом протягом
передбачуваного терміну корисного використання з моменту придатності активу до його
використання, оскільки саме такий метод найбільше точно відображає особливості очікуваного
споживання майбутніх економічних вигод від відповідних активів.
Для визначеного класу нематеріальних активів використовуються строки корисної
експлуатації в діапазоні 3-10 років.
Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації
прийнято за нуль.
Терміни корисного використання об'єктів нематеріальних активів і методи їх амортизації
аналізуються Товариством та при необхідності коригуються наприкінці кожного фінансового
року.

Основні засоби
Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для
надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Ідентифіковані об’єкти основних засобів об’єднуються у класи. Клас основних засобів – це
група основних засобів, однакових за характером і способом використання в діяльності
підприємства. В бухгалтерському обліку формуються наступні класи:
- Земельні ділянки,
- Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
- Машини та обладнання.
- Транспортні засоби.
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
- Інші основні засоби.
Основні засоби Товариства показані по вартості придбання або будівництва, не включаючи
витрати на щоденне обслуговування, за винятком накопичені амортизації та знецінення.
Після первісного визнання основні засоби обліковуються за моделлю амортизованої
собівартості.
Вартість частини, що заміщається, визнається у вартості відповідного об'єкта основних
засобів, якщо існує імовірність надходження майбутніх економічних вигод і вартість заміщення
може бути надійно оцінена. Балансова вартість заміщених частин списується. Витрати на ремонт
та технічне обслуговування списуються на витрати того звітного періоду, в якому вони
виникають.
Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобів, які відповідають критеріям
визнання активу збільшують балансову вартість відповідного об’єкта або визнаються як окремий
об’єкт.
Балансова вартість об’єкта основних засобів збільшується на собівартість нової
(замінюваної) частини такого об’єкта, коли понесені витрати задовольняють критеріям їх
визнання. Балансова вартість тих частин, що замінюються, припиняються визнаватися у
балансовій вартості об’єкта основних засобів.
Незавершене будівництво містить у собі витрати, пов’язані з будівництвом основних засобів,
а також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будівництвом. Амортизація
таких активів починається з моменту введення їх в експлуатацію тим же способом, що і для інших
об'єктів основних засобів. Товариство регулярно здійснює перевірку балансової вартості
незавершеного будівництва для того, щоб визначити, чи існують ознаки знецінення вартості
об'єктів незавершеного будівництва.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення
отриманого доходу з балансовою вартістю відповідних активів і відображають в звіті про
прибутки і збитки.
Амортизація
Об'єкти незавершеного будівництва не амортизуються.
Амортизація інших категорій основних засобів розраховується лінійним методом щодо їх
собівартості до ліквідаційної вартості протягом терміну їхнього корисного використання.
Для визначених класів основних засобів використовуються такі строки корисної
експлуатації:
Клас
Строк корисної експлуатації, років
Будівлі, споруди та передавальні пристрої
20
Машини та обладнання
5
Транспортні засоби
5
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
4
Інші основні засоби
12

Ліквідаційна вартість активу прирівнюється до нуля в тому випадку, якщо очікується
використовувати об'єкт до закінчення його фізичного терміну служби і можливі в результаті
ліквідації відходи не мають вартості.
Терміни корисного використання об'єктів основних засобів і методи розрахунку їх
амортизації аналізуються і при необхідності коригуються наприкінці кожного фінансового року.
Зменшення корисності матеріальних і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів на
предмет знецінення на кожну звітну дату, щоб визначити, чи існують індикатори, що свідчать про
їхнє знецінення.
У випадку виявлення таких ознак розраховується вартість, що відшкодовується відповідного
активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У тих випадках, коли
неможливо оцінити вартість, яка відшкодовується, окремого активу, Товариство оцінює вартість
одиниці, що відшкодовується, що генерує грошові потоки, до якої відноситься такий актив. При
можливості застосування обґрунтованої та послідовної основи для розподілу, вартість активів
Товариства розподіляється на конкретні одиниці або найменші групи одиниць, що генерують
грошові потоки. Вартість, що відшкодовується визначається як найбільше з двох значень:
справедлива вартість за винятком витрат на продаж або вартість активу у використанні. При
визначенні вартості активу у використанні прогнозні грошові потоки приводяться до поточної
вартості з використанням ставок дисконтування до оподатковування, що відображають поточну
ринкову вартість грошей і ризиків, що відносяться до активу.
Якщо вартість будь-якого активу, що відшкодовується, (або одиниці, що генерує грошові
потоки) виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу (або
одиниці, що генерує грошові потоки) зменшується до розміру його вартості, що відшкодовується.
Збитки від знецінення відразу ж визнаються у звіті сукупний дохід.
На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак того, що збиток від знецінення
основних засобів, відображений в попередні періоди, більш не має місця або змінився убік його
зменшення. У тих випадках, коли збиток від знецінення згодом сторнується, балансова вартість
активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його
вартості, що відшкодовується, однак таким чином, щоб збільшена балансова вартість не
перевищувала балансову вартість, що була б визначено, якби по цьому активі (генеруючій
одиниці) не був врахований збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від
знецінення відразу ж відображають в звіті про сукупний дохід.
Негрошові розрахунки.
Операції купівлі-продажу, розрахунки по яких планується здійснити за допомогою векселів,
взаємозаліків або інших негрошових розрахунків, визнаються на підставі розрахунку справедливої
вартості тих активів, що будуть отримані або поставлені в результаті негрошових розрахунків.
Справедлива вартість визначається на основі відкритої ринкової інформації.
Негрошові операції виключені зі звіту про рух грошових коштів, і тому розділи звіту по
інвестиційній, фінансовій діяльності, а також підсумки показників по операційній діяльності
відображають фактичні потоки грошових коштів.
Оренда
Визначення того, що домовленість являє собою або містить умови оренди, засновано на
змісті домовленості на дату початку терміну оренди, тобто чи залежить виконання договору від

використання визначеного активу або активів, або договір надає право на використання такого
активу.
Оренда класифікується як:
- фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо
володіння;
- операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо
володіння.
Оренда класифікується як фінансова при наявності хоча б однією з умов:
а) оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди;
б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно
нижчою за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для
обґрунтованої впевненості на початку оренди в тому, що вибір буде здійснено;
в) строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть
якщо право власності не передається;
г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює
принаймні в основному всій справедливій вартості орендованого активу;
ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, що тільки орендар може
використовувати їх, не здійснюючи значних модифікацій.
Протягом звітного періоду Товариство не укладало договорів, які містять умови фінансової
оренди.
Операційна оренда
У випадках, коли Товариство є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехід від
орендодавця до Товариства в основному всіх ризиків і винагород, що виникають із права
власності, загальна сума орендних платежів відноситься на витрати рівномірно протягом усього
терміну оренди.
У випадках, коли Товариство є орендодавцем за договором оренди, що не передбачає перехід
до орендаря в основному всіх ризиків і винагород, що виникають із права власності, загальна сума
орендних платежів відноситься на доходи рівномірно протягом усього терміну оренди.
Єдиний податок
Товариство у відповідності до діючого в Україні податкового законодавства не є платником
податку на прибуток. Протягом звітного періоду Товариство сплачувало єдиний податок, який
розраховувався на 1 га земельних угідь.
Прибуток/збиток на акцію.
Базовий прибуток/збиток на акцію визначається шляхом розподілу суми прибутку/збитку, що
припадає на частку акціонерів Товариства, на середньозважене число звичайних акцій, що
знаходилися в обігу протягом звітного періоду. Розбавлений прибуток на акцію визначається
шляхом коригування прибутку або збитку, що припадає на акціонерів Товариства, і
середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу з урахуванням передбачуваної конвертації всіх
розбавляючих потенційних звичайних акцій у звичайні акції.
Протягом звітного періоду привілейованих акцій Товариство не емітувало.
Фінансові доходи і витрати
Фінансові доходи і витрати включають відсотки до сплати по кредитах і позикам, відсотки до
одержання від фінансових активів, а також збитки від знецінення і результат від вибуття
фінансових активів, що доступні для продажу.

Усі витрати, пов’язані з позиковими коштами, списуються на фінансові результати із
застосуванням методу ефективного відсотка, за винятком тих витрат, що пов’язані з придбанням,
будівництвом або виробництвом кваліфікованих активів, і які відносяться на їхню собівартість.
Процентний дохід відображають в складі прибутку в міру його одержання, обчисленого за
методом ефективного відсотка прибутковості активу.
Фінансові інструменти
Фінансові активи
Товариство класифікує свої фінансові активи по наступних категоріях: фінансові активи, що
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків або збитків
(«фінансові активи, призначені для торгівлі»); позики видані та дебіторська заборгованість;
активи, утримувані до погашення; активи, доступні для продажу.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю. У
випадку, якщо вкладення не класифікуються як фінансові активи, переоцінені за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, то при відображенні в звітності до їхньої справедливої
вартості додаються безпосередньо пов’язані з ними витрати. При первісному визнанні фінансових
активів Товариство включає їх до відповідної категорії.
Фінансові активи, призначені головним чином для одержання прибутку від
короткострокових коливань у ціні включаються в категорію «фінансові активи, призначені для
торгівлі». Такі фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю; прибутки/збитки від
таких фінансових активів відображаються у складі прибутку. Протягом представлених у звітності
періодів часу Товариство не мало активів, призначених для торгівлі.
Позики видані та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, які не
обертаються на активному ринку, та по яких встановлені фіксовані або визначені платежі. Такі
активи відображають по амортизованій собівартості з використанням методу ефективного
відсотку. Прибутки та збитки по таких активах відображають у прибутку в момент припинення
визнання або у випадку знецінення таких активів, а також шляхом амортизації. Торгівельна й інша
дебіторська заборгованість з терміном погашення менше 12 календарних місяців відображається
по номінальній вартості за мінусом нарахованих відповідних резервів на можливі втрати по
сумнівних боргах.
Непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами і фіксованим
терміном погашення класифікуються в якості тих, які утримуються до погашення, якщо
керівництво Товариства має намір і можливість утримувати їх до терміну погашення. Фінансові
активи, які утримуються до погашення враховуються за
амортизованою собівартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Фінансові активи, які передбачається утримувати невизначений період часу і які можуть бути
продані в разі потреби підвищити ліквідність або зміни процентних ставок класифікуються як
доступні для продажу. Вони включаються у необоротні активи. Якщо керівництво має намір
утримувати дані активи менш 12 місяців від звітної дати або продати для збільшення оборотного
капіталу, такі фінансові активи включаються в оборотні активи. Дивіденди по дольових
фінансових інструментах, що доступні для продажу, відображають у прибутку або збитку за рік,
коли встановлене право Товариства на одержання виплати, і ймовірність одержання дивідендів є
високою. Всі інші елементи зміни справедливої вартості відображають у складі іншого сукупного
доходу до моменту припинення визнання інвестиції або її знецінень, при цьому накопичений
прибуток або збиток виключається зі складу іншого сукупного доходу і переноситься у фінансові
доходи в складі звіту про прибутки і збитки за рік. Інвестиції, що доступні для продажу,
представлені іншими фінансовими активами, не включеними в попередні категорії.
Після первісного визнання фінансові активи, які доступні для продажу, оцінюються за
справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються як окремий компонент у

складі іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання або знецінення активу. У цьому
випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений в складі іншого сукупного доходу,
включається в прибутки та збитки. Відновлення збитків від знецінення, пов'язаних з дольовими
інструментами, не відображають в звіті про сукупний прибуток. Збитки від знецінення, пов’язані з
борговими інструментами, сторнуються в складі прибутку або збитку, якщо збільшення
справедливої вартості інструменту може бути об'єктивно віднесене до події, що відбулася після
визнання збитку від знецінення в звіті про сукупний прибуток.
Всі покупки та продажі фінансових активів по контрактах, які вимагають доставку активу
протягом тимчасових рамок, обумовлених ринковими правилами і конвенціями, визнаються на
дату розрахунку, тобто на дату, коли актив доставлений контрагентом/(контрагентові).
Знецінення фінансових активів визнається в тому випадку, коли існують об'єктивні докази
того, що відбулася одна або кілька подій, які негативно вплинули на розмір очікуваного
майбутнього грошового потоку, що генерує даний фінансовий актив, величину якого можна
надійно розрахувати. До об'єктивних доказів знецінення фінансових активів (включаючи дольові
цінні папери) можуть відноситися неплатежі або інше невиконання боржниками своїх обов'язків,
реструктуризація заборгованості перед Товариством, ознаки можливого банкрутства боржника або
емітента, зникнення активного ринку для якого-небудь цінного паперу. Стосовно інвестицій в
дольові цінні папери, об'єктивним доказом знецінення таких інвестицій є значне або тривале
зниження їх справедливої вартості відносно фактичної собівартості.
Ознаки, що свідчать про знецінення дебіторської заборгованості, Товариство розглядає на
рівні окремих активів.
При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Товариство аналізує історичні дані з
ймовірності банкрутства, термінів відшкодування, сум понесених збитків, і коригує їх з
урахуванням поточних економічних та договірних умов. В результаті фактичні збитки можливо
виявляться більше або менше тих, котрих можна було б очікувати виходячи з історичних
тенденцій.
Для фінансових активів, доступних для продажу і не мають котирувань, значне або
кількаразове зниження справедливої вартості цінних паперів нижче їх балансової вартості є
індикатором знецінення.
Величина збитку від знецінення фінансового активу, який відображається за амортизованою
вартістю, розраховується як різниця між його поточною балансовою вартістю і приведеною
величиною майбутнього грошового потоку, який генерується даним фінансовим активом,
дисконтованого із застосуванням первісної ефективної процентної ставки.
Збиток від знецінення віднімається безпосередньо від балансової вартості фінансового
активу, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, балансова вартість якої
зменшується з використанням рахунка резерву. У випадку визнання торговельної дебіторської
заборгованості безнадійною, така заборгованість списується за рахунок відповідного резерву.
Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум відображають по кредиту рахунка резерву.
Зміни резерву відображаються у звіті про сукупний дохід.
За винятком фінансових активів, що доступні для продажу, якщо в наступному періоді
розмір збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно зв'язане з
подією, що мала місце після визнання знецінення, раніше відображений збиток від знецінення
відновлюється через звіт про сукупний дохід. При цьому балансова вартість фінансових активів на
дату відновлення збитку від знецінення не може перевищувати амортизовану вартість, яка була б
визначена у випадку, якби знецінення не визнавалося.
У випадку, коли зниження справедливої вартості інвестицій, що доступні для продажу, було
включено до складу капіталу, але виникли об'єктивні факти, які підтверджують знецінення даних
інвестицій, накопичений збиток, відображений на рахунках капіталу, повинен бути перенесений у

звіт про сукупний дохід, навіть якщо вибуття інвестицій не відбулося. Знецінення, визнане в звіті
про сукупний дохід, згодом не відновлюється.
Визнання та списання фінансових активів
Покупка або продаж фінансових активів, передача яких передбачається в терміни,
установлені законодавчо або правилами даного ринку (покупка і продаж на стандартних умовах),
визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе
зобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції по придбанню визнаються, коли
Товариство стає стороною договору у відношенні даного фінансового активу.
Товариство списує фінансовий актив з обліку тільки у випадку припинення прав на грошові
потоки за відповідним договором, або у випадку передачі фінансового активу і відповідних
ризиків і вигод іншому підприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберігає
основні ризики і вигоди від володіння активом і продовжує контролювати переданий актив, то
воно продовжує відображати свою частку в даному активі і пов'язаному з ним зобов'язанні в сумі
передбачуваного відшкодування.
Якщо Товариство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння переданим фінансовим
активом, вона продовжує враховувати даний фінансовий актив.
Непохідні фінансові зобов'язання
Товариство відображає фінансові зобов'язання в звіті про фінансовий стан в момент
виникнення відповідних контрактних зобов'язань.
Фінансові зобов'язання спочатку враховуються по собівартості на дату здійснення угоди, що
дорівнює справедливої вартості отриманого відшкодування, плюс витрати, безпосередньо
пов’язані з угодою.
Після первісного визнання фінансові зобов'язання враховуються по амортизованій
собівартості. Амортизована собівартість фінансового зобов'язання – це вартість зобов'язання,
визначена при первісному визнанні, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мінус
нарахована амортизація по різниці між первісною вартістю і вартістю на момент погашення
зобов'язання.
Зобов’язання, контрактний термін погашення яких на дату визнання та/або на дату складання
звітності становить менше 12 календарних місяців, визначаються як поточні. Поточні зобов'язання
відображаються в балансі за сумою погашення.
Товариство має наступні непохідні фінансові зобов'язання: банківські кредити і кредиторську
заборгованість по торгівельних і інших операціях.
Торговельна й інша кредиторська заборгованість спочатку визнається за справедливою
вартістю, і надалі враховується за амортизованою собівартістю з використанням методу
ефективного відсотка.
Кредити спочатку відображають у розмірі грошових коштів, що надійшли за винятком
витрат, безпосередньо зв'язаних з його одержанням. В наступному кредити відображають за
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного відсотка. Витрати по кредитах,
включаючи премії, виплачувані при погашенні, враховуються по методу нарахування і додаються
до балансової вартості фінансового інструмента, якщо вони не були оплачені в тому періоді, у
якому вони виникли.
Товариство списує фінансові зобов'язання з обліку тільки у випадку виконання, скасування
або закінчення терміну зобов'язань.
Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності

Наступні нові стандарти, зміни та удосконалення до стандартів є обов'язковими для звітних
періодів Товариства, що починаються 1 січня 2016 року. Ці нові стандарти, зміни та
удосконалення до стандартів не вплинули або мали несуттєвий вплив на фінансову звітність
Товариства:
- МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»;
- Облік придбання часток участі у спільних операціях – зміни МСФЗ 11;
- Роз’яснення методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів –
зміни МСБО 16 та МСБО 38;
- Сільське господарство: плодові культури – зміни МСБО 16 та МСБО 41;
- Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності – зміни МСБО 27;
- Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року;
- Зміни МСБО 1 відповідно до Ініціативи з покращення якості розкриття інформації;
- Застосування винятку з вимоги консолідації для інвестиційних компаній – зміни МСФЗ 10,
МСФЗ 12 та МСБО 28.
Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування у річних періодах, які починаються з 1 липня 2016 року або після цієї дати.
Товариство не застосовувало ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового
застосування:
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2014 року і
вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені
до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація буде зобов’язана
показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику
фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться
на фінансовий результат.
МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних
кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах якого аналізується
зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові
правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі
очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів, які не
мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі
очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання
кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за
весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель
передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною
діяльністю.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає
у силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий
стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за ціною операції у випадку
передачі товарів чи послуг клієнту. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко
ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни
контракту, як правило, повинні відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будьяких причин змінюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику
сторнування. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно
капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. Наразі
Товариство оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність.
Продаж або внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство
інвестором – зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущені 11 вересня 2014 року і застосовуються
для річних періодів, які починаються з дати, яку визначить КМСБО, або після цієї дати). Ці
зміни спрямовані на розв’язання розбіжностей між вимогами МСФЗ 10 та МСБО 28 у частині
продажу чи внеску активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором.
Основним наслідком цих змін є визнання прибутку чи збитку в повному обсязі, якщо об’єктом

операції є бізнес. Прибуток або збиток визнається частково, якщо об’єктом операції є активи, які
не утворюють бізнес, навіть якщо ці активи знаходяться у володінні дочірньої компанії.
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у січні 2016 року і вступає у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає принципи
визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності щодо операцій оренди. Всі договори оренди
призводять до отримання орендарем використання активу з моменту початку дії договору оренди,
а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються протягом періоду часу.
Відповідно до цього МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди як операційної чи фінансової, як це
передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів.
Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і зобов’язання щодо всіх договорів оренди з
терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є незначною; і
(б) амортизацію об’єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов’язаннями у звіті про
прибутки та збитки. Щодо обліку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає вимоги до
обліку, передбачені МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати договори
оренди в якості операційної чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати їх у
звітності.
«Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками» - зміни
МСБО 12 (випущені у січні 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються
з 1 січня 2017 року або після цієї дати). Зміна роз’яснює вимоги до визнання відстрочених
податкових активів за нереалізованими збитками по боргових інструментах. Організація повинна
буде визнавати податковий актив за нереалізованими збитками, які виникають у результаті
дисконтування грошових потоків по боргових інструментах, із застосуванням ринкових
процентних ставок, навіть якщо вона передбачає утримувати цей інструмент до погашення, і після
отримання основної суми сплата податків не передбачається. Економічні вигоди, пов’язані з
відстроченим податковим активом, виникають у зв’язку з можливістю власника боргового
інструменту отримати у майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати
податків з цього прибутку. Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на її фінансову звітність.
«Ініціатива з покращення якості розкриття інформації» ‒ зміни МСБО 7 (випущені 29
січня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року
або після цієї дати). Зміни, внесені в МСБО 7, вимагають розкриття інформації про зміни у
зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності. Наразі Товариство оцінює вплив
цих змін на її фінансову звітність.
Зміни МСФЗ 2 – Виплати на основі акцій (опубліковані 20 червня 2016 року і
застосовуються для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Зміни роз’яснюють порядок обліку виплат на основі акцій із розрахунками грошовими коштами,
умови яких були змінені на умови виплат із розрахунками дольовими інструментами, а саме: (а)
виплати на основі акцій оцінюються на підставі справедливої вартості дольових інструментів на
дату зміни умов, право на які було передано у результаті цієї зміни; (б) визнання зобов’язання
припиняється за фактом зміни умов; (в) виплата на основі акцій із розрахунками дольовими
інструментами визнається тією мірою, в якій послуги були надані до дати зміни умов, та (г)
різниця між балансовою вартістю зобов’язання на дату зміни умов та сумою, визнаною у складі
капіталу на ту ж дату, визнається безпосередньо у складі прибутку чи збитку.
Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та
тлумачень на фінансову звітність Товариства.
4. Застосовувані облікові оцінки, допущення і фактори невизначеності
Застосування облікової політики вимагає від керівництва Товариства формування суджень,
оцінок і допущень у відношенні балансової вартості активів і зобов'язань, які неможливо
визначити на підставі зовнішніх джерел. Керівництво Товариства визначає облікові оцінки і
допущення виходячи з минулого досвіду й інших факторів, що є суттєвими для обставин
функціонування товариства. Подальші фактичні результати можуть відрізнятися від зроблених
оцінок. Оцінки і пов’язані з ними допущення переглядаються на постійній основі. Скориговані

облікові оцінки, які використовуються в бухгалтерському обліку, відображаються у періоді коли
робиться їх перегляд, якщо таке коригування відноситься тільки до цього періоду, або в періоді
перегляду і наступних періодах, якщо таке коригування пов’язано як зі звітним так і з майбутніми
періодами. Ретроспективні перерахунки не здійснюються.
Суттєві судження керівництва Товариствам при застосуванні облікової політики
Нижче представлені суттєві судження, за винятком тих, які містять у собі розрахунок
облікових оцінок (приведені в розділі «Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових
оцінок»), які керівництво Товариства зробило в процесі застосування облікової політики і які
мають найбільший вплив на суми, відображені в фінансовій звітності.
Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових оцінок
Найбільш значні області, які вимагають застосування оцінок і допущень керівництва,
стосуються:
торгівельної й іншої дебіторської заборгованості;
оцінки товарно-матеріальних запасів;
терміну корисного використання і ліквідаційної вартості основних засобів;
знецінення активів.
Торговельна й інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість показується в звітності по чистій можливій ціні реалізації за
винятком резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі
оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву
керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузі й
історію роботи з покупцем.
Невизначеності, пов’язані зі змінами фінансового становища покупців, як позитивними, так і
негативними, також можуть уплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.
Оцінка товарно-матеріальних запасів
На звітну дату Товариство тестує запаси на наявність надлишків і застарілих запасів й
визначає резерв по застарілим запасам та запасам, що повільно обертаються. Зміни в оцінці
можуть як позитивно, так і негативно уплинути на величину необхідного резерву по застарілим
запасам та запасам, що повільно обертаються.
Термін корисного використання і ліквідаційна вартість основних засобів
Об'єкти основних засобів, що належать Товариству, амортизуються з використанням
лінійного методу та методу суми одиниць продукції протягом усього терміну їх корисного
використання, що розраховується відповідно до бізнес-планів і операційними розрахунками
керівництва Товариства у відношенні даних активів.
Фактори, здатні вплинути на оцінку терміну корисної служби і ліквідаційної вартості
необоротних активів, містять у собі:
зміна ступеню експлуатації активів;
зміна технології обслуговування активів;
зміна в законодавстві; і
непередбачені операційні обставини.
Кожний з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також
балансову і ліквідаційну вартість основних засобів.
Керівництво Товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів
корисного використання активів. Такий аналіз проводиться виходячи з поточного технічного

стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди
Товариству.
Знецінення активів
Балансова вартість активів Товариства переглядається на предмет виявлення ознак таких
активів, що свідчать про наявність знецінення. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать
про те, що поточна вартість активів може бути не відшкодована, Товариство оцінює вартість
активів, що відшкодовується. Така оцінка приводить до необхідності прийняття ряду суджень у
відношенні довгострокових прогнозів
майбутньої виручки і витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У свою чергу ці прогнози є
невизначеними, оскільки будуються на допущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутні
ринкові умови. Наступні і непередбачені зміни таких допущень і оцінок, використаних при
проведенні тестів на знецінення, можуть привести до іншого результату в порівнянні з
представленим у даній фінансовій звітності.
Для оцінки вартості використання розрахункова величина майбутніх грошових потоків
дисконтується до поточної вартості з використанням ставки дисконтування (подвійна облікова
ставка НБУ, що діє на кінець звітного року), яка відображає поточну ринкову оцінку вартості
грошей і ризиків, характерних для даних активів. У 2014 році Товариство не визнавало і не
відновлювало збитків від знецінення.
Процентні ставки, що впливають на справедливу вартість зобов'язань.
Процентні ставки, що використовувалися для розрахунку балансової вартості
безпроцентних/наданих по низькій ставці позикових коштів, а також довгострокових зобов'язань
визначалися керівництвом Товариства на дату угод про реструктуризацію заборгованості на
основі подвійної облікової ставки НБУ на дату визнання такого зобов’язання.
5. Визначення справедливої вартості
Деякі пункти облікової політики Товариства і приміток до звітності вимагають визначення
справедливої вартості, як для фінансових, так і для нефінансових активів і зобов'язань.
Справедлива вартість визначалася для цілей оцінки та/або розкриття інформації на підставі
зазначених нижче методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, які були
зроблені при визначенні справедливої вартості, розкривається в примітках по визначених активах і
зобов'язаннях.
Біологічні активи та сільськогосподарська продукція
Визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції здійснюється за
справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається як ринкова вартість на підставі цін,
що були зафіксовані укладеними Товариством договорами із зовнішніми покупцями
(непов’язаними сторонами) на реалізацію відповідної групи активів протягом кварталу, на який
припадає оцінка такої справедливої вартості.
Запаси
Справедлива вартість запасів, визначається на основі вартості їхньої можливої реалізації в
ході нормальної діяльності за винятком витрат на передпродажну підготовку, і розумного чистого
прибутку (маржі), заснованої на додаткових витратах, необхідних для завершення створення
запасів і для здійснення їхнього продажу.

Торговельна й інша дебіторська заборгованість
Справедлива вартість торговельної й іншої довгострокової дебіторської заборгованості
розраховується як приведена вартість майбутніх потоків коштів, дисконтованих за подвійною
обліковою ставкою НБУ, яка розраховується на початок місяця, в якому було визнано такий
фінансовий актив.
Фінансові інструменти
Станом на 31 грудня 2016, 2015 років оціночна справедлива вартість фінансових активів, (які
включають грошові кошти та їх еквіваленти, інвестиції в цінні папери, торгівельну й іншу
дебіторську заборгованість) та фінансових зобов'язань (які включають короткострокові кредити і
позики, а також торгівельну і іншу кредиторську заборгованість) незначно відрізняється від їх
балансової вартості в зв'язку з тим, що дані інструменти є короткостроковими.
Інвестицій у фінансові активи призначені для торгівлі, а також у похідні фінансові активи
протягом 2016 та 2015 років Товариство не здійснювало.
Товариство не виступало емітентом похідних фінансових інструментів протягом 2016 та 2015
років.
6. Сегментна звітність
Товариство здійснює свою господарську діяльність на території України. Така діяльність
пов’язана з виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції. Керівництво вважає,
що у нього існує тільки один звітний сегмент у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи із
наступного:
- Товариство не має окремих підрозділів, що займаються економічною діяльністю, від якої
такий підрозділ може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати,
пов'язані з операціями з іншими підрозділами Товариства);
- керівництвом Товариства не визначаються операційні результати по окремих напрямках
діяльності (виробництва та реалізації) для прийняття рішень про ресурси, які слід
розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;
- не формується дискретна фінансова інформація про операційні результати діяльності в
розрізі сегментів.
7. Нематеріальні активи
Інформація про рух нематеріальних активів за рік
тис. грн.
Авторські та
Показник
суміжні з ними
права
Залишок на 31.12.2014
Валова балансова вартість
5
Накопичена амортизація
5
Надійшло за рік
6
Нараховано амортизації
3
Залишок на 31.12.2015
Валова балансова вартість
11
Накопичена амортизація
8
Надійшло за 2016 рік
Вибуло за 2016 рік
-

Нараховано амортизації за
2016 рік
Залишок на 31.12.2016
Валова балансова вартість
Накопичена амортизація

3
11
11

Нематеріальні активи представляють собою ліцензії на програмне забезпечення придбане в
зовнішніх постачальників.
8. Основні засоби
Інформація про рух основних засобів за рік

тис. грн.

Класи основних засобів

Показник

1
Залишок на
31.12.2014
Валова балансова
вартість
Накопичена
амортизація
Надійшло за 2015 рік
Валова балансова
вартість
Інші зміни
Нараховано
амортизації
Інші зміни
Вибуло за 2015 рік
Валова балансова
вартість
Накопичена
амортизація
Залишок на
31.12.2015
Валова балансова
вартість
Накопичена
амортизація

Будів
лі,
спору
ди та
перед
аваль
ні
прист
рої
2

Машини
та
обладна
ння

3

Незаве
Інструм
Інші
ршені
Трансп
енти,
основ капіта
ортні прилади,
ні
льні
засоби інвентар
засоби вкладе
(меблі)
ння
4

5

6

7

460

Всього

8

9 693

8 333

199

32

189

4 589

5 898

169

32

136

74

438
-2

-74

6
2

494
113

1282
-70

1
-45

19
2

199

1288

39

24

139

96

1066

39

24

109

9 568

7 481

86

8

58

404

17605

5 100

6 044

86

8

48

0

11286

18 906
10 824

446

890
0
1795
0

502

2191
1334

Надійшло за 2016 рік
Валова балансова
вартість
Нараховано
амортизації
Вибуло за 2016 рік
Валова балансова
вартість
Накопичена
амортизація
Залишок на
31.12.2016
Валова балансова
вартість
Накопичена
амортизація

486

340

23

454

9

9568

7821

86

8

81

5586

6498

86

8

57

Інша інформація
Показник
Балансова вартість ОЗ, що
надійшла:
Балансова вартість вибулих
ОЗ:
В т. с. - продажу
- ліквідації
Капітальні вкладення за рік
сума сплачених авансів у
складі незавершених
капітальних вкладень на
кінець року
Нарахована амортизація за
рік:
Валова балансова вартість
ОЗ,
які
тимчасово
не
використовуються
(консервація, реконструкція)
Валова балансова вартість
переданих у заставу ОЗ

2016 рік
370

370

733
949

368

368

406

17 970
12 235

тис. грн.
2015 рік
Пояснення
890 Придбання основних засобів та
здійснення капітальних
вкладень.

370
-

26
1663
446
-

950

1795
-

372

120 Примітка кредити і позики

9. Біологічні активи
Інформація про склад та рух довгострокових біологічних активів протягом 2015-2016 років.
Показник
1
Залишок на 31.12.2014
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Надійшло за 2015 рік
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Зміни вартості за рік
Вибуло за 2015 рік
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Залишок на 31.12.2015
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Надійшло за 2016 рік
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Зміни вартості за рік
Вибуло за 2016 рік
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..
Залишок на 31.12.2016
Кількість голів
Вага,ц
Справедлива вартість, тис. грн..

Класи основних засобів
Корови
Кобиломатки
Вівцематки
2
3
4

Всього,
тис. грн.
5

47
16
20

Х
Х
393

7
35
72
79

0

Х
Х
72
79

53
212
459

10
3
4

Х
Х
463

9
35
65

37
13
16

Х
Х
81

37
126
249
58

19
7
11
0

Х
Х
260
58

11
40
86

16
4
5

Х
Х
91

35
121
286

40
16
22

Х
Х
308

55
21 2
373

Інформація про склад та рух поточних біологічних активів протягом 2015-2016 років.
Види активів
Всього,
Показник
Молодняк
тис. грн.
вівці
ВРХ
1
2
3
4
Залишок на 31.12.2014
Кількість голів
149
44
Х
Вага, кг
39 643
2 500
Х
Справедлива вартість, тис.
грн.
694
39
733
Надійшло за 2015 рік
Кількість голів
116
42
Х
Вага,кг
49862
1018
Х
Справедлива вартість, тис.
грн.
1136
14
1150
71
1
Зміни вартості за рік
72
Вибуло за 2015 рік
Кількість голів
177
43
Х
Вага,кг
65812
890
Х
Справедлива вартість, тис.
грн.
1462
12
1474
Залишок на 31.12.2015
Кількість голів
88
43
Х
Вага, кг
23693
2628
Х
Справедлива вартість, тис.
грн.
439
42
481
Надійшло за 2016 рік
Кількість голів
94
88
Х
Вага,кг
28693
1795
Х
Справедлива вартість, тис.
грн.
673
27
700
91
Зміни вартості за рік
91
Вибуло за 2016 рік
Х
Кількість голів
109
59
Х
Вага,кг
37381
1445
858
Справедлива вартість, тис.
грн.
835
23
Залишок на 31.12.2016
Кількість голів
73
72
Х
Вага, кг
15005
2978
Х
Справедлива
вартість,тис.грн.
368
46
414

10. Інвестиції
Склад інвестицій у фінансові активи

Показник

тис. грн.
на
31.12.2015

на
31.12.2016

Короткострокові інвестиції оцінювані по
амортизованій собівартості - торгова та інша
поточна дебіторська заборгованість

3 485

6 994

11. Запаси
Інформація про склад запасів
тис. грн.
Група запасів

1
Сировина і матеріали
резерв по застарілим і запасам, які
повільно обертаються
Сировина і матеріали, нетто
Незавершене виробництво
резерв по застарілим і запасам, які
повільно обертаються
Незавершене виробництво,
нетто
Готова продукція
резерв по застарілим і запасам, які
повільно обертаються
Готова продукція, нетто
Разом запаси, нетто

Залишок станом на
на 31.12.2015
на
31.12.2015
2
3
1 345
1261
(128)

(128)

1217
4 627

1133
7 276

0

0

4 627

7 276

4 194

1 350

(5)

(5)

4189
10 033

1 345
9 754

12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Інформація про залишки грошових коштів
Найменування
показника
Рахунки в банках
Каса
Разом:

Залишок, тис. грн.
на
на 31.12.2015
31.12.2016
19
34
1
6
20
40

13. Торгівельна дебіторська заборгованість
До складу торгівельної дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2016 року
включена заборгованість покупців та замовників за реалізовану продукцію та надані послуги на
суму 2 373 тис. грн. (на 31.12.15 р. - 6665 тис. грн.).
Стаття містить суми дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями та
замовниками термін оплати по якій ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену
дебіторську заборгованість. Така заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної
діяльності й відображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахунків за мінусом
оціненої суми резерву сумнівних боргів.
Нижче представлений аналіз заборгованості покупців і замовників:
тис. грн.
Показник
31.12.2016 р. 31.12.2015 р.
Поточна і не знецінена
305
580
Прострочена, але не знецінена
- з затримкою платежу понад 1 рік
2 068
6085
Знецінена в індивідуальному порядку
- з затримкою платежу понад 1 рік
16
16
Резерв під знецінення
(16)
(16)
Разом заборгованість покупців і
2 373
6 665
замовників
Торгова дебіторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями,
заставою майна, акредитивами або іншими активами.

14. Торгівельна кредиторська заборгованість
До складу торгівельної кредиторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2016 року
включена заборгованість перед постачальниками за придбані добрива, паливо-мастильні
матеріали, запасні частини та отримані послуги на суму 7884 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р.- 7346
тис. грн.).
Стаття містить суми кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками, термін
оплати по якій ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену кредиторську
заборгованість. Така заборгованість відображається за сумою виставлених постачальниками
рахунків. Справедлива вартість зобов'язань у складі кредиторської заборгованості суттєво не
відрізняється від її балансової вартості.
Нижче представлений аналіз кредиторської заборгованості перед постачальниками:
тис. грн.
Показник
31 грудня
31 грудня
2016р.
2015р.
Поточна - всього
5 780
1156
Прострочена - всього
2 104
6190
Довідково:
2 104
6190
із загальної суми простроченої з
затримкою платежу понад 1 рік
Разом заборгованості перед
7 884
7346
постачальниками

У зв’язку із простроченою в оплаті заборгованістю протягом 2016-2015 років кредиторами не
виставлялись додаткові рахунки на сплату штрафів.
Кредиторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями, заставою
майна, акредитивами або іншими активами.
15. Інша дебіторська заборгованість
До складу іншої дебіторської заборгованості Товариства включена поточна заборгованість
за виданими поворотними позиками працівникам, сума ПДВ та інша дебіторська заборгованість
(нетто) на суму 1 112 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р. -329 тис. грн.).
Стаття містить суми дебіторської заборгованості термін оплати по якій визначається діючим
законодавством із соціального страхування, податковим законодавством та
укладеними
договорами.
По позиціях, за якими терміни погашення
прямо не визначаються договірними
відносинами, заборгованість вважається поточною. Заборгованість відображається за сумою
погашення за мінусом оціненої суми резерву сумнівних боргів.
Нижче представлений склад іншої дебіторської заборгованості:
тис. грн.
Показник
31 грудня
31 грудня
2016р.
2015р.
Заборгованість з ПДВ
503
182
Заборгованість по розрахунках з фондами
12
0
соціального страхування
Неотримані податкові накладні
23
131
Інша дебіторська заборгованість
43
16
Дебіторська заборгованість по позикам
572
41
виданим
Резерв на сумнівну та безнадійну
(41)
(41)
заборгованість
Разом іншої дебіторської заборгованості
1 112
329
(нетто)
16. Інша кредиторська заборгованість
До складу іншої кредиторської заборгованості Товариства включена заборгованість за
нарахованими податками, отриманими позиками, за оренду земельних ділянок, за придбані
майнові паї на загальну суму 1 939 тис. грн. ( на 31 грудня 2015 р. -7316 тис. грн.).
Стаття містить суми кредиторської заборгованості термін оплати по якій визначається
діючим податковим законодавством, а також умовами внутрішніх регламентів Товариства, якими
регулюються питання оплати праці, договірними умовами по погашенню реструктуризованих
зобов’язань. По інших позиціях терміни погашення кредиторської заборгованості прямо не
визначаються договірними відносинами, тому вона не вважається простроченою.
Така заборгованість відображається за сумою погашення.
Нижче представлений склад іншої кредиторської заборгованості:
тис. грн.
Показник
31 грудня
31 грудня
2016 р.
2015 р.
Заборгованість за позиками отриманими
350
5 121
Заборгованість за оренду земельних паїв
444
710

Заборгованість по сплаті фіксованого
податку
Заборгованість по інших податках
Заборгованість по визнаним штрафам та
пеням
Інша кредиторська заборгованість
Разом :

880

606

251
0

203
660

14
1 939

16
7 316

17 . Аванси видані
До складу авансів виданих Товариства включена заборгованість постачальників у зв’язку зі
здійсненням передоплати на закупівлю матеріалів, енергоносіїв, послуг та основних засобів на
суму 4520 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р. - 53 тис. грн.).
Така заборгованість не відноситься до фінансових активів, тому відображається за
договірною сумою майбутніх надходжень матеріальних активів та послуг за мінусом сплачених
сум податку на додану вартість, що компенсується у відповідності до норм діючого податкового
законодавства.
Нижче представлений склад авансів виданих:
тис. грн.
Показник
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Аванси під закупівлю засобів захисту
231
45
рослин
Аванси під отримання послуг
256
8
Аванси під отримання послуг від
4 033
фізичних осіб - підприємців
Разом аванси видані
4 520
53
18. Аванси отримані
До складу авансів отриманих Товариства включена заборгованість перед покупцями за
майбутні поставки сільськогосподарської продукції на суму 372 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р. 21 тис. грн.).
. Така заборгованість не відноситься до фінансових зобов’язань, тому відображається за
договірною сумою майбутніх поставок виробленої продукції за мінусом отриманих сум податку
на додану вартість, що відраховуються до бюджету у відповідності до норм діючого податкового
законодавства.
19. Капітал
Загальна кількість дозволених до випуску зареєстрованих простих іменних (звичайних) акцій
складає 230122 штук станом на 31.12.2016 року (230122 штук станом на 31.12.2015 року )
номінальною вартістю 0,5 грн. за одну акцію. Кожна проста іменна (звичайна) акція надає право
одного голосу.
Товариство не випускало привілейованих акцій.
Станом на 31.12.2014 року у складі викуплених акцій обліковувалось 2073 акцій власної
емісії на суму 5,0 тис. грн., які були в 2015 році продані.
Руху акцій протягом 2016 року не було.
Інформація про звичайні акції

Показник
Випущено звичайних акцій
на початок звітного року
номінальною вартістю 0,5
грн.

2016 рік
штук
грн.
230 122

115 061

2015 рік
штук
грн.
230 122

115 061

Дивіденди
Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів та не має заборгованості по раніше
оголошених дивідендах.
Прибуток на акцію
Прибуток на акцію розраховується шляхом розподілу чистого прибутку, що припадає на
частку власників простих іменних (звичайних) акцій Товариства, на середньозважене число
звичайних акцій, що знаходилися в обігу протягом зазначеного періоду.
У Товариства немає потенційних розбавляючих звичайних акцій, відповідно, розбавлений
прибуток на акцію дорівнює базовому прибутку на акцію

20. Кредити
Згідно з договором №53.06-12/001 від 01.02.2011 року Товариство одержало кредит від ПАТ
«Укрсоцбанку» для забезпечення поточної діяльності з лімітом заборгованості 2 000 тис. грн.
Термін погашення залучених кредитних ресурсів 31.01.2014 року. За користування кредитом
нараховуються відсотки в розмірі 21,5% річних, які сплачуються в останній робочий день звітного
місяця. 27.02.2013 року було узгоджено розстрочення виплат за кредитом та відсотками згідно з
графіком до 26.02.2033 року. Платежі (кредит та відсотки) сплачуються до 5 числа рівними
долями.
09.06.2016 року було укладено Додатковий договір №2 до договору №53.06-12/001 від
01.02.2011 року, згідно з яким Товариство сплатило заборгованість за кредитом 09.06.2016 року в
сумі 150 тис. грн. Згідно з додатковим договором №3 від 09.06.2016 року до договору №53.0612/001 від 01.02.2011 року було узгоджено розстрочення виплат за кредитом та розстроченими
відсотками згідно з графіком до 26.02.2033 року. Платежі (кредит та розстрочені відсотки)
сплачуються до 5 числа рівними долями. Поточні відсотки на заборгованість за кредитом
сплачуються згідно умов договору №53.06-12/001 від 01.02.2011 року – в останній день поточного
місяця. Відсоткова ставка з дати укладання Додаткового договору з 09.06.2016 року по 08.06.2017
року - 18%, з 09.06.2017 року по 26.02.2033 року -21,5%.
Згідно з Договором №188/ЮК-16 від 16.09.2016 року Товариство одержало кредит від ПАТ
КБ «Глобус» в сумі 176,4 тис. грн. на придбання сільськогосподарської техніки. Дата погашення
кредиту – 11.09.2017 року. Відсоткова ставка – 26%.
Згідно з договором № 183/ЮКО-16 від 06.09.2016 року Товариство одержало овердрафт
(кредитну лінію) лімітом 400 тис. грн. від ПАТ КБ «Глобус». Дія кредитної угоди з 06.09.2016
року по 05.02ю2017 року. Відсоткова ставка 26%. Дата погашення кредиту та відсотків – до 10
числа місяця наступного за місяцем нарахування.
Загальна заборгованість за кредитом становила на 31.12.2016 року – 3 114 тис. грн, ( на
31.12.2015 р.-3099 тис. грн.)
тис. грн.

Показник
Сума
заборгованості
кредитними
ресурсами
всього
в тому складі:
довгострокова, з неї :
- за кредитом
- за відсотками
поточна
довгостроковими
зобов’язаннями, з неї:
- кредитом
- відсотками
поточна
- за кредитом
- за відсотками

на 31.12.2016
р.

на 31.12.2015
р.

3 114

3 099

2774
1 479
1 295

1698
1453
245

183
98
85
157
133
24

1401
322
1079

за
:

за

Станом на 31.12.2016 року прострочена заборгованість становить 24 тис. грн. і складається з
поточних відсотків за розстроченим кредитом ПАТ «Укрсоцбанк».
На кінець 2016 року Товариство не мало заборгованість перед банками по нарахованих
штрафних санкціях за несвоєчасне погашення кредиту.
Зобов’язання за кредитним договором забезпечені заставою нежитлових приміщень згідно з
іпотечним договором, укладеним з ПАТ «Укрсоцбанк» від 01.02.2011 року. Згідно з цим
договором в заставу передано адміністративна будівля з надвірними будівлями (теплиці, гараж на
5 автомобілів, пожарне водосховище), які розташовані в с.м.т. Седнів Чернігівського району,
Чернігівської області. Предмет іпотеки розташований на 3951,6 га землі, що надана в постійне
користування Товариству заставною вартістю 4 049 тис. грн. (валова балансова вартість станом на
31.12.2016 року 120 тис. грн.).
Кредитний договір №188/ЮК-16 від 12.09.2016 року укладений з ПАТ КБ «Глобус»
забезпечений заставою згідно з Договором застави від 12.09.2016 року. Згідно з цим договором в
заставу передано сільгосптехніку – жатку ЖНС-7,4 балансовою вартістю 252 тис. грн.

21. Доходи і витрати
Товариство здійснює реалізацію продукції переважно в межах свого регіону.
Доходи і витрати від визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції у 2016 році (тис. грн.)
Найменування
показника

Продукція та додаткові
біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з
біологічними
перетвореннями

28 694

27 148

Результат від первісного
визнання

дохід

5 985

витрати

4 439

Виручка
від
реалізації

28 397

біологічних

активів

та

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
Собівартість
реалізації
реалізації

26 490

1 908

первісного
визнання та
реалізації

3 453

зернові і зернобобові

13 922

16 702

480

7 421

6 999

422

3 260

13 455

12 855

600

-2 180

7 398

6 906

492

915

184

135

49

49

44

36

8

8

70

19

52

109

3 260

5 759

5 760

-1

-3 260

з них:
пшениця
просо
овес
віка-овес

223

166

6 278

9 537

соняшник

12 462

7 540

4 922

0

13 603

12 440

1 163

6 085

картопля

958

1 703

0

744

473

286

187

-558

5

269

0

265

0

0

0

-265

гірчиця

669

331

338

0

802

846

-44

294

сіно

481

350

131

0

62

62

солома

151

38

113

0

3

2

45

215

1 722

1 313

915

505

1 615

1 646

-30

379

287

792

0

505

277

286

-9

-514

273

658

0

385

271

286

-15

-399

вівці

14

134

0

121

6

1

6

-115

молоко

1 436

521

915

0

1 338

1 360

-22

893

30 416

28 461

6 899

4 944

30 013

28 136

1 877

3 832

кукурудза

люпин

зелена маса
Продукція та додаткові
біологічні активи
тваринництва - усього

57

131
2

171

115
-171

у тому числі:
приріст живої маси усього
з нього:
великої рогатої
худоби

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
біологічні активи разом

Витрати на збут (комерційні витрати)
До складу комерційних витрат включене наступне:
Стаття витрат
Витрати на оплату праці
Витрати на соціальні заходи
Транспортні витрати та інші послуги
Матеріали
Рекламні витрати

2016 р.
53
79

тис. грн.
2015 р.
8
3
328
1
4

Витрати на передпродажну підготовку
Інші комерційні витрати (комісійна
винагорода, страховий платіж)
Разом

-

188
48

132

580

Адміністративні витрати
Адміністративні витрати включають наступні статті:
Стаття витрат
Витрати на оплату праці
Витрати на соціальні заходи
Послуги
Податки, крім податку на прибуток
Страхування
Юридичні та інформаційні послуги
Амортизація основних засобів та
нематеріальних активів
Банківські послуги
Витрати на відрядження
Інші витрати
Разом

тис. грн.
2015 р.
80
36
3099

2016 р.
378
68
619
29
4
330
21

32
4499

78
22
405
1954

44
77
485
8352

Інші операційні доходи включають наступне:
Вид доходу (прибутку)
Дохід від надання послуг по водовідведенню
Дохід від використання державного фінансування
в межах податку на додану вартість, який
сплачується
по
спеціальній
декларації
сільгоспвиробників
Дотації за реалізовану
сільськогосподарську
продукцію
Дохід від зменшення резерву на знецінення запасів
Дохід від реалізації запасів
Дохід від переоцінки забезпечень на оплату
відпусток
Дохід від оприбуткування запасів
Дохід від надання послуг
Дохід від списання кредиторської заборгованості,
за якою минув термін позивної давності.
Інші доходи
Разом:

2016 р.
0
882

тис. грн.
2015 р.
0
2 879

-

-

-

14
-

126
41

58
542
-

7
1056

3493

Інші операційні витрати включають наступне:
Вид витрат (збитку)
Збиток від продажу необоротних активів
Витрати від збільшення резерву на знецінення
запасів
Витрати на страхування
Виплата пільгових пенсій
Штрафи, пені, судові витрати
Інші операційні витрати
Разом

2016 р.
14
127
133
274

тис. грн.
2015 р.
8
17
84
421
155
685

Фінансові доходи складаються із суми списаних ПАТ «Укрсоцбанк» штрафів та пені в сумі
406 тис. грн. за несвоєчасне погашення зобов’язань по залучених банківських кредитах
Фінансові витрати включають витрати по залученню та обслуговуванню позикових
ресурсів, які у 2016 році становили 97 тис. грн., (у 2015 році – 2732 тис. грн. )
22. Єдиний податок.
Товариство у відповідності до діючого в Україні податкового законодавства не є платником
податку на прибуток. Протягом звітного періоду Товариство було платником єдиного податку 4
групи. Єдиний податок сплачується з нормативної грошовою оцінки одного гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей), враховуючи коефіцієнт індексації.
Розмір індексації визначатиметься на основі положень, прописаних у розділі XIII «Плата за
землю» Податкового кодексу станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.
Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь на 2016 рік становив 0,49% до бази
оподаткування (2015 рік – 0,49%).
2016 рік
Вид
сільськогоспода
рських угідь

Всього
В тому складі:
рілля
сіножаті
пасовища

га

Нормативн
а грошова
оцінка, грн.

Сума
єдиног
о
податк
у на
рік,
тис.
грн.

4 010,0494

80 103 543,24

3 802,1917

2015 рік

га

Нормативн
а грошова
оцінка, грн.

395

4 742,9075

98 129 815,15

78 991 496,72

390

4 535,0498

97 017 768,63

90,4961

462 377,67

2

90,4961

462 377,67

117,3616

649 668,85

3

117,3616

649 668,85

23. Виплати працівникам
Загальні витрати на персонал

Сума
єдиног
о
податк
у на
рік,
тис.
грн.
480
475
2
3

тис. грн.
Стаття витрат
Заробітна плата
Відрахування
ЄСВ
Разом

2016 рік

2015 рік
1271
292

1 016
373

1543

1 389

Заборгованість по заробітній платі та внесках до ЄСВ станом на 31.12.2016 року відсутня,
(на 31.12.2015 року відсутня)

24. Оренда
Операційна оренда
Товариство орендує земельні ділянки сільськогосподарського призначення у населення та
сільських/селищних рад.
Інформація про оренду ріллі станом на 31.12.2016 року
в тому складі
оренда земельних паїв у оренда земельних ділянок
населення
у сільських/селищних рад
Місце
Рік
розташування
Всього,
Рік
укла Термін
Термін
земельних
га
уклад
данн догово
догово
ділянок
га
га
ання
я
ру,
ру,
догов
дого років
років
ору
вору
с.м.т. Седнів,
Чернігівський рн
2123,8563 1319,4762
521,8200
в тому складі:
с. Макішин,
Городнянський
р-н
с. Івашківка,
Городнянський
р-н
в тому складі:

43,4526
683,4461
592,5775

2011
2015
2016

10
10
10

163,4650

1327,3304

732,0731

521,8200

2007

49

163,4650

2007

49

2010

49

595,2573

298,0553

2007

10

329,8529

2008

10

104,1649

2009

10

595,2573*

Разом: 3332,0916 2051,5493
1280,5423
* договір укладено із сільською радою на оренду не витребуваних майнових паїв. За таким
договором площа орендованої землі може бути зменшена у будь-який час, коли майновий пай
буде витребувано його власником.

Інформація про оренду пасовищ станом на 31.12.2016 року

Місце
розташування
земельних
ділянок

с.м.т. Седнів,
Чернігівський рн

Всього,
га

93,725
7

в тому складі:

в тому складі
оренда земельних паїв у
оренда земельних ділянок
населення
у сільських/селищних рад
Рік
Рік
Термін
Термін
уклада
уклада
догово
догово
га
ння
га
ння
ру,
ру,
догово
догово
років
років
ру
ру
65,511
7
59,900
9
5,6108

2016
2015

10
10

28,214
0
28,214
0

2007

49

Інформація про оренду сіножатей станом на 31.12.2016 року

Місце
розташування
земельних
ділянок

с.м.т. Седнів,
Чернігівський рн

Всього,
га

61,092
9

в тому складі
оренда земельних паїв у
оренда земельних ділянок
населення
у сільських/селищних рад
Рік
Рік
Термін
Термін
уклада
уклада
догово
догово
га
ння
га
ння
ру,
ру,
догово
догово
років
років
ру
ру
49,896
9

2016

10

11,196
0

2007

49

Укладені договори з сільськими та селищними радами мають ознаки невідмовної оренди.
Загальна сума платежів за оренду земельних паїв у населення становила у 2016 році 1789 тис.
грн., а у 2015 році – 2 491 тис. грн.

25. Пов’язані сторони
Сторони звичайно розглядаються як пов'язані, коли одна зі сторін має можливість
контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може значно впливати на
прийняті нею рішення з питань фінансово-господарської діяльності. Також пов'язаними сторонами
вважаються спільні підприємства організації й основні члени її керівництва. При вирішенні
питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу характер взаємин сторін, а не
тільки їх юридична форма.
Відносини контролю
Товариство не має статусу дочірнього по відношенню до будь-якого іншого підприємства.
Протягом звітного року Товариством не ідентифікувало пов’язаних сторін, які мають ознаки
контролю.

Винагорода провідного управлінського персоналу Товариства
Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають
повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності Товариства.
До провідного управлінського персоналу було віднесено членів спостережної ради та правління
Товариства.
Окрім членів спостережної ради провідний управлінський персонал Товариства одержує
тільки короткострокові винагороди. За рік, що закінчився 31 грудня 2016 провідний управлінський
персонал одержав винагороду в сумі 56 тис. грн.
26. Зобов’язання по витратах і умовні зобов’язання
Операційне середовище
Товариство є одним з провідних виробників сільськогосподарської продукції. Внаслідок
внутрішньої політичної кризи та зовнішньої агресивної політики іншої держави сформувались
зовнішні негативні чинники, що впливають на стабільність операційної діяльності. Стабілізація
української економіки буде багато в чому залежати від ходу реформ, а також від ефективності
заходів уряду у сфері економіки, фінансової і грошово-кредитної політики. Незважаючи на ці
заходи, існує невизначеність відносно майбутнього економічного росту, можливості доступу до
джерел капіталу, а також вартості капіталу, що може негативно вплинути на фінансовий стан,
результати операцій і економічні перспективи Товариства.
Керівництво Товариства вважає, що воно здійснює всі необхідні заходи для підтримки
економічної стійкості Товариства в даних умовах. Однак подальше погіршення ситуації в
описаних вище областях може негативно вплинути на результати і фінансовий стан Товариства. В
даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Оподатковування
Податкова система України характеризується частими змінами законодавчих норм,
офіційних роз'яснень і судових рішень, найчастіше нечітко викладених і суперечливих, що
допускає їх неоднозначне тлумачення різними податковими органами. Правильність нарахування
податків у звітному періоді може бути перевірена протягом трьох наступних календарних років,
однак при певних обставинах цей термін може збільшуватися. Керівництво Товариства, виходячи
зі свого розуміння українського податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових
рішень, вважає, що податкові зобов'язання відображені правильно. Але трактування цих
положень відповідними органами може бути іншим і якщо вони зможуть довести правомірність
своєї позиції, це може значно змінити дійсну фінансову звітність.
Станом на 31 грудня 2016 керівництво вважає, що його тлумачення відповідного
законодавства є обґрунтованим, і що позиція Товариства у відношенні податків, питань валютного
і митного законодавства є вірною.
Зобов’язання капітального характеру
У ході своєї фінансово-господарської діяльності Товариство не укладало договорів, по яких
виникають зобов’язання капітального характеру.
Страхування
Товариство виконує вимоги українського законодавства по обов'язковому страхуванню.
Товариство застрахувало заставне майно (об’єкт нерухомості) в межах дії умов кредитного
договору.
Інформації про умови та терміни дії договорів страхування наведено нижче.

Вид застрахованого ризику
Цивільно-правова відповідальність
власників наземних транспортних засобів
Страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів
Страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів
Добровільне страхування транспортного
засобу

Страхова сума,
тис. грн.
250

термін дії договору
страхування
09.03.2017

2

22.12.2016

150

03.09.2016

3 283

31.07.2016

27. Управління капіталом
Управління капіталом - це забезпечення можливості Товариства продовжувати безперервну
діяльність з метою збереження прибутковості капіталу для акціонерів і одержання вигод іншими
зацікавленими сторонами, а також підтримки оптимальної структури капіталу. Для підтримки і
регулювання структури капіталу Товариство може коригувати суму дивідендів, які виплачуються
акціонерам, викупати у акціонерів акції Товариства, випускати нові акції або продавати активи з
метою зменшення заборгованості.
Товариство здійснює заходи щодо управління капіталом за рахунок оптимізації структури
боргу і власного капіталу, при якому Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою
діяльність у найближчому майбутньому.
Капітал Товариства складається з власного та позикового капіталу. Власний капітал включає
статутний капітал (Примітка 19) та нерозподілений прибуток. Позиковий капітал включає
позикові кошти (Примітки 14, 16, 18, 20).
Відповідно до статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство має
створювати за рахунок прибутку резервний капітал, розмір якого повинен бути не менше ніж 15
відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для
виплати дивідендів за привілейованими акціями. Резервний капітал Товариством не створювався.
Частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України визначено вимоги, щодо
співвідношення статутного капіталу та вартості чистих активів. Якщо після закінчення другого та
кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться
меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо
вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року покриває зареєстрований
статутний фонд на 10970 тис. грн., на 31.12.2015 року – 5600 тис. грн.,
Станом на 31.12.2016 року поточний позиковий капітал
покривається поточними
оборотними активами Товариства на 7816 тис. грн. На 31.12.2015 року поточний позиковий
капітал покривається поточними оборотними активами Товариства на 1010 тис. грн.
Керівництво Товариства проводить огляд структури капіталу на щорічній основі. У рамках
даного огляду керівництво аналізує вартість капіталу і ризики, властиві кожному його класу. На
основі таких оглядів здійснюється регулювання капіталу шляхом залучення додаткового
кредитного фінансування або погашення існуючих кредитів.

28. Управління ризиками
Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають:
- ризик ліквідності,
- кредитний ризик,
- ризик зміни процентних ставок
Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (кредитний,
процентний і ризик ліквідності), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна
мета управління фінансовими ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення
дотримання встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним
ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур
Товариства при мінімізації даних ризиків.
Основними методами управління ризиками Товариства є страхування, нарахування резервів.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх
погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності.
Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових
коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх
зобов'язань.
Контрактний термін погашення поточної кредиторської заборгованості не перевищує 3
місяців як на початок так і на кінець 2016 року.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок
виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві
кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти
та дебіторська
заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.
Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.
Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку
мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти
виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.
На 31.12.2016 року 94% кредитного ризику припадає на ТОВ «Форсаж» (заборгованість за
кукурудзу – 86%) та ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД» (заборгованість за картоплю – 8%). Заборгованість є
поточною.
По інших контрагентах концентрація кредитного ризику не перевищує 2% по від загальної
суми грошових активів.
Фінансові активи, які потенційно схильні до кредитного ризику, представлені у таблиці, що
наведена нижче, без вирахування резерву на знецінення і переважно включають дебіторську
заборгованість покупців, іншу дебіторську заборгованість.
На 31 грудня 2016 і 2015 років максимальна сума кредитного ризику Товариства з
дебіторської заборгованості, по категоріям дебіторів була наступною:

Група заборгованості
Суб’єкти підприємницької діяльності
Покупці, що
фінансуються
за
бюджетних коштів
Разом

на
р.
рахунок

31.12.2016 на
р.
2373
16
2389

тис. грн.
31.12.2015
6665
16
6681

Товариство створює резерви під знецінення, що являють собою оцінку очікуваних збитків у
відношенні торгівельної й іншої дебіторської заборгованості. Розмір резерву під збитки
визначається виходячи з оцінки платоспроможності кожного дебітора та на 31.12.2016 року
становить 16 тис. грн.
Ризик зміни процентних ставок
Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових
інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок.
Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності
Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка.
Проте, на дату залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному
професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною
для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси.
На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов’язань, по яких
існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього не проводиться оцінка впливу зміни
процентних ставок на прибутки та збитки.
Кредити, які були отримані Товариством під фіксований відсоток, піддають його ризику
зміни справедливої вартості зобов’язань. Товариство отримало кредит по поточним ринковим
ставкам та не використовує будь-яких інструментів хеджування з метою управління ризиками
зміни відсоткових ставок. Товариство не відносить зміни справедливої вартості фінансових
зобов’язань з фіксованою ставкою на прибуток або збиток, відповідно, зміни відсоткових ставок
по кредитах не вплинуть на прибуток або капітал.
Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід,
фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать
від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.
29. Події після звітної дати
Відсутні події після звітної дати, які можуть вплинути на оцінку показників фінансової
звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
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