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.
Генеральний
директор

Аверченко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05511001
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79035, Львiв, Хлiбна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
0322977270 0322977270
6. Електронна поштова адреса
info@hlibprom.com.ua

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

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці
http://www.hlibprom.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

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

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Публiчне акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) є
новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Концерн Хлiбпром»
(iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код
05511001) було новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвський
хлiбзавод № 5” (iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ “Львiвський хлiбзавод № 5” (протокол № 1/03 вiд 23 травня 2003р.). Вiдкрите
акцiонерне товариство “Львiвський хлiбзавод № 5” засновано (створено) згiдно наказiв
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 24 червня
1996 р. №1535 i 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного пiдприємства

“Львiвський хлiбзавод №5” у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету
Мiнiстрiв України “Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi” вiд 17
травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстрацiйною Палатою
Департаменту економiчної полiтики та ресурсiв Львiвського мiськвиконкому, номер запису
110-Г. Засновниками товариства виступили особи, якi на дату його створення володiли часткою
в статутному капiталi державного пiдприємства “Львiвський хлiбзавод №5”. У звiтному перiодi
Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб,
не користувався послугами рейтингових агентств, не приймав рiшень про нарахування та
виплату дивiдендiв, не випускав дисконтних та цiльових облiгацiй, а також iнших цiнних
паперiв. Повноваження та компетенцiя органiв управлiння Товариства визначенi у статутi
Товариства, який розмiщений на офiцiйному сайтi Товариства. У разi необхiдностi, Товариство
отримує дозволи вiдповiдно до чинного законодавства. Емiтент не володiє даними щодо дати
внесення до реєстру власникiв його iменних простих акцiй, так як зведенi облiковi реєстри
власникiв iменних цiнних паперiв, наданi депозитарiєм товариству, не мiстять таких даних. Усi
випуски цiнних паперiв здiйсненi емiтентом у бездокументарнiй формi iснування, тому
сертифiкати цих цiнних паперiв не виготовлялися емiтентом та не видавалися власникам
iменних цiнних паперiв. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював викуп акцiй. Емiтент не
отримував гарантiй третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв. Товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за квалiфiкатором видiв економiчної
дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №208646
3. Дата проведення державної реєстрації
27.05.2003
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
163545780.54
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)
3175
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп`яної промисловостi
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
10. Органи управління підприємства
Управлiння за дiяльнiстю Товариства здiйснюють такi органи управлiння: Загальнi збори
Товариства (Загальнi збори); Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); Генеральний директор
Товариства; Загальнi збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати
Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30
квiтня наступного за звiтним року на пiдставi рiшення Наглядової ради. У Загальних зборах
можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або
їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також
можуть бути присутнi представник аудитора Товариства та посадовi особи Товариства,
представник органу, який вiдповiдно до Статуту представляє права та iнтереси трудового
колективу. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається в
порядку, встановленому законодавством України. Члени Наглядової ради обираються Загальними
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення
найближчих Загальних зборiв. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у
Наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор може бути будь-яка фiзична особа,
яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.Генеральний

директор обирається (призначається) Наглядовою радою. Наглядова рада вправi прийняти
рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директора.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26002201301928
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26005101301928
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)
4

5

ДЕРЖАВНА
АРХIТЕКТУРНОЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI У БУДIВНИЦТВI,
АД031998 10.04.2012 БУДIВЕЛЬНА
10.04.2017
ПОВ’ЯЗАНОЇ IЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТIВ АРХIТЕКТУРИ
IНСПЕКЦIЯ
УКРАЇНИ
д/н

Опис

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові
особи, призначеної на
посаду корпоративного
секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

18.02.2010

26.04.2012

Костюк Андрiй Михайлович

+38 (032) 298-97-97,
ak@pavlenkopartners.com

Опис

Вiд 1997 - адвокат Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук.
Вiд 1997 - магiстр фiлософiї, Мiжнародна академiя фiлософiї в Лiхтенштейнi.
Вiд 2002 - гостьовий викладач кафедри фiлософiї Українського Католицького Унiверситету.
Вiд 2003 - вiце-президент Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук.
2008-2009 - вiце-президент Унiверсальної Iнвестицiйної Групи.
Вiд 2008 - корпоративний секретар ВАТ "Концерн Галнафтогаз".

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аверченко Владислав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 699679 25.11.1999 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник маркетингу та збуту кондитерського напряму ПП "Науково-виробниче пiдприємство
"Харчовi продукти "Мультимикс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.08.2012 01.09.2018р.
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Генерального
директора ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Хлiбпром". Посадову особу обрано на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн
Хлiбпром". У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймав: помiчник торгового представника,торговий
представник, менеджер оптового вiддiлу ТОВ "САВсервiс", директор ДП "САВсервiс" ТзОВ
"САВСЕРВУС", директор ДП "Захiдний мiст" ТОВ "СОТБI-центр", начальник вiддiлу продаж
ТОВ "Дистриб''ютор-Центр", управляющий по пiвденно-захiдному регiону дирекцiї по продажах,
управляющий управлiнням продажiв по Київсько-захiдному регiону ЗАТ "АВК", директор,
директор дирекцiї по маркетингу i продажах ТОВ "АВК", заступник генерального директора з
комерцiйної дiяльностi адмiнiстративної служби, директор з продажу, генеральний директор ТОВ
"Торговий Дiм"Тульчинка", керiвник маркетингу та збуту кондитерського напряму ПП "Наукововиробниче пiдприємство "Харчовi продукти "Мультимикс".
* 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
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гоянюк Iрина Богданiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 843711 09.06.1998 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер вiддiлу облiку та звiтностi ПП "ТОБI-ГНГ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої посадовiй особi
винагороди - згiдно посадового окладу. Посадову особу обрано на посаду наказом генерального
директора. У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Протягом своєї дiяльносiт обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПП "ТОБIГНГ", головний бухгалтер вiддiлу облiку та звiтностi ПП "ТОБI-ГНГ".
* 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
Антонова Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 83528 25.01.1996 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв та наглядової ради ПАТ "Концерн
Хлiбпром". У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ
"Концерн Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18); голова Наглядової
ради ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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
Антонов Вiталiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 125794 07.03.1996 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд.
15-17/18)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн
Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), Голова Наглядової ради ПАТ
"Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), член Наглядової ради
ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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
Даниляк Василь Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 386991 24.03.2000 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Даниляк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ
"Концерн Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), член Наглядової
ради ПАТ "Концерн Хлiбпром", член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м.
Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група" (м. Київ,
вул. Пилипа Орлика, 24/1).
* 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
Лексiкова Олена Едуардiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 972621 28.11.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор з аудиту ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (перейменоване на ПАТ «Концерн Галнафтогаз»);
член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1517/18).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПАТ «Концерн
Галнафтогаз» (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), директор з аудиту ПАТ
«Концерн Галнафтогаз» (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18); член Наглядової
ради ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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
Пасько Олег Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 063798 12.11.2002 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд.
15-17/18)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається

положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пасько
О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн
Галнафтогаз" (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), член Наглядової ради ПАТ
"Концерн Хлiбпром".
* 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
Кобетяк Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 822669 10.03.2011 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу корпоративного фiнансування управлiння казначейства ПАТ "Концерн
Хлiбпром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "Концерн Хлiбпром".
Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром". Посадову особу обрано на посаду
рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".
У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: фахiвець з корпоративного фiнансування
управлiння корпоративного фiнансування ПАТ "Концерн Хлiбпром", начальник вiддiлу
корпоративного фiнансування управлiння казначейства ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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

Запотiчний Петро Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 361077 10.08.2004 Шевченкiвський РВЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища, магiстр з економiчної кiбернетики
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу фiнансової звiтностi ПАТ "Концерн Хлiбпром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "Концерн Хлiбпром". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: аудитор ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс
Україна (Аудит)», старший аудитор ТОВ АФ «Прайсвотерхаус Куперс Україна (Аудит)»,
начальник вiддiлу фiнансової звiтностi ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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
Процiв Ольга Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 209203 07.09.2010 Рогатинський РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища, бухгалтер, спецiалiст
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу облiку ОЗ ПАТ "Концерн Хлiбпром"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "Концерн Хлiбпром". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: бухгалтер з ведення довiдникiв ПАТ
"Концерн Хлiбпром", начальник вiддiлу облiку ОЗ ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* 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)

1

2

3

4

5

Голова
Наглядової
ради

Антонова Наталiя
Володимирiвна

КА 83528 25.01.1996 Стрийський
РВ УМВС України у Львiвськiй
областi

1080

Член
Наглядової
ради

Антонов Вiталiй
Борисович

КА 125794 07.03.1996
Стрийський РВ УМВС України у
Львiвськiй областi

Член
Наглядової
ради

Даниляк Василь
Валерiйович

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

0.0000001

1080

0

0

0

1080

0.0000001

1080

0

0

0

КВ 386991 24.03.2000
Стрийський РВ УМВС України у
Львiвськiй областi

1080

0.0000001

1080

0

0

0

Процiв Ольга Василiвна

СТ 209203 Рогатинський РВ
УМВС України у IваноФранкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Запотiчний Петро
Богданович

КС 361077 Шевченкiвський
РВЛМУ УМВС України у
Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Лексiкова Олена
Едуардiвна

КА 972621 Галицький РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Пасько Олег Васильович

КС 063798 Залiзничний РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Кобетяк Олександр
Олександрович

КС 822669 Шевченкiвський РВ
ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Гоянюк Iрина Богданiвна

КА 843711 Залiзничний РВ
УМВС України у Львiвськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Генеральний

Аверченко Владислав

НС 699679 Соснiвський РВ

0

0

0

0

0

0

директор

Анатолiйович

УМВС України в Черкаськiй обл.
Усього

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

3240

0.00001

3240

0

0

0

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)

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Унiверсальна
iнвестицiйна група"

32893860

01601 Україна м. Київ м.Київ вул.Пилипа
Орлика, буд.24/1

4082912501

24.9650

4082912501

0

0

0

Financial & Investment
Energy Holding
(F.I.E.H.)
Establishment

FL0001.54

9490 Лiхтенштейн Вадуц
Баннгольцштрассе, 16

11858029133

72.5058

11858029133

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі
Кількість
паспорта, найменування органу,
акцій (штук)
який видав паспорт**
Усього 15940941634

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

97.4738

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
15940941634

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

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

Опис

чергові

позачергові
X
21.01.2016
97.91

Позачерговi Загальнi збори були скликанi за iнiцiативою нглядової ради Товариства. Перелiк питань
порядку денного Загальних зборiв Товариства був затверджений Наглядовою радою Товариства та
включає наступнi питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження передавального акта.
3. Про затвердження Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницяхлiб" до
Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
4. Про випуск акцiй Товариства з метою конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства
"Вiнницяхлiб" та затвердження рiшення про такий випуск.
5. Про визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв
розмiщення (обмiну) акцiй Товариства та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: ?Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
Товариства?.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв Товариства у складi:
а) Дутка Наталя Романiвна - голова лiчильної комiсiї;
б) Маркевич Iгор Богданович та Пiцикевич Володимир Васильович - члени лiчильної комiсiї.
Голосували:
?За? – 15 940 941 634 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
?Проти? – немає;
?Утримався? - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: ?Про затвердження передавального акта?.
Вирiшили: Затвердити передавальний акт, складений при приєднаннi Публiчного акцiонерного
товариства "Вiнницяхлiб" до Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром" станом на 31
жовтня 2015 року (Додаток №3 до протоколу Зборiв).
Голосували:
?За? – 15 940 941 634 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
?Проти? – немає;
?Утримався? - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Третє питання порядку денного: ?Про затвердження Договору про приєднання Публiчного
акцiонерного товариства "Вiнницяхлiб" до Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Хлiбпром"?.
Вирiшили: Затвердити Договiр про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницяхлiб" до
Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром" (Додаток №4 до протоколу Зборiв).
Голосували:
?За? – 15 940 941 634 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
?Проти? – немає;
?Утримався? - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Четверте питання порядку денного: ?Про випуск акцiй Товариства з метою конвертацiї акцiй
Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницяхлiб" та затвердження рiшення про такий випуск?.
Вирiшили:
1. Здiйснити випуск простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”

в кiлькостi 103 971 000 (сто три мiльйони дев'ятсот сiмдесят одна тисяча) штук номiнальною вартiстю
0,01 грн. (нуль гривень одна копiйка) кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 039 710,00 грн. (один
мiльйон тридцять дев'ять тисяч сiмсот десять гривень 00 копiйок) з метою конвертацiї акцiй
Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницяхлiб” в акцiї Публiчного акцiонерного товариства
“Концерн Хлiбпром”.
2. Затвердити Рiшення про випуск акцiй Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”
(Додаток №5 до протоколу Зборiв).
Голосували:
?За? – 15 940 941 634 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
?Проти? – немає;
?Утримався? - немає.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування
додається).
П’яте питання порядку денного: ?Про визначення органу Товариства, якому надаються повноваження
щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй Товариства та звiту про результати
розмiщення (обмiну) акцiй Товариства?.
Вирiшили: Визначити Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”
уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення
(обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй Товариства, випуск яких
здiйснюється з метою конвертацiї акцiй ПАТ "Вiнницяхлiб".
Голосували:
?За? – 15 940 941 634 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
?Проти? – немає;
?Утримався? - немає.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
13.04.2016
97.91
Перелiк питань порядку денного Загальних зборiв Товариства був затверджений Наглядовою радою
Товариства та включає наступнi питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
8. Про затвердження Положення "Про Загальнi збори Товариства" в новiй редакцiї.
9. Про спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах Товариства пiсля 1 травня
2016 року.
10. Про вчинення та погодження значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: ?Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства?.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
а) Борисов Олексiй Андрiйович - голова лiчильної комiсiї;
б) Дутка Наталiя Романiвна та Пiцикевич Володимир Васильович - члени лiчильної комiсiї.
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: ?Про затвердження звiту Генерального директора Товариства за 2015
рiк?.
Вирiшили: Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк (додається).
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Третє питання порядку денного: ?Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк?.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк (додається).
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Четверте питання порядку денного: ”Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2015 рiк”.
Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк (додаються).
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
П`яте питання порядку денного: Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк”.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (додається).
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Шосте питання порядку денного: Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк?.
Вирiшили: Збитки Товариства за 2015 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Сьоме питання порядку денного: ”Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016
рiк”.
Вирiшили: Визначити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк (додаються).
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Восьме питання порядку денного: ?Про затвердження Положення "Про Загальнi збори Товариства" в
новiй редакцiї".
Вирiшили: Затвердити Положення «Про Загальнi збори Товариства» в новiй редакцiї (нова редакцiя
Положення «Про Загальнi збори Товариства» додається).

Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Дев'яте питання порядку денного: "Про спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних
зборах Товариства пiсля 1 травня 2016 року”.
Вирiшили: Установити, що пiсля 1 травня 2016 року, бюлетенi для голосування на загальних зборах
Товариства засвiдчуються шляхом проставлення пiдпису корпоративного секретаря або Генерального
директора Товариства та печатки Товариства на кожнiй сторiнцi бюлетеня.
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Десяте питання порядку денного: ?Про вчинення та погодження значних правочинiв?.
Вирiшили:
1. На пiдставi ч.3 ст.70 ЗУ “Про акцiонернi товариства”, попередньо схвалити укладення Товариством
з iншими особами значних правочинiв (вартiсть яких перевищуватиме 25% та/або 50% вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборiв, зокрема:
правочинiв, спрямованих на отримання (залучення) Товариством фiнансування та пов'язаних з цим
правочинiв (зокрема, договори позики, кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу,
тощо, включаючи всi додатки та додатковi угоди до них, що можуть бути укладенi протягом дiї таких
договорiв), а також будь-яких додаткових угод/додаткових договорiв/договорiв про внесення
змiн/договорiв про припинення (розiрвання) тощо. Вартiсть кожного такого правочину (тобто вартiсть
кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї
такого договору не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шiстсот мiльйонiв) гривень 00
копiйок, або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв;
правочинiв щодо вiдступлення майнових прав, правочинiв щодо надання в заставу/iпотеку будь-якого
майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства
перед третiми особами за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих Зборiв, так
й тих, якi будуть укладенi в майбутньому) загальною заставною вартiстю не бiльше нiж 600 000
000,00 грн. (шiстсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок, або еквiваленту цiєї суми в iншiй валютi,
розрахованого за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення
вiдповiдного/их договору/iв).
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання всiх
значних правочинiв (договорiв, додаткових угод), зазначених (перелiчених) вище, в тому числi
визначати самостiйно на власний розсуд всi iстотнi умови таких правочинiв (договорiв, додаткових
угод/додаткових договорiв/договорiв про внесення змiн) з урахування положень цього рiшення.
Також Генеральному директору Товариства надається право на внесення змiн та доповнень до
зазначених правочинiв (договорiв) (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються пролонгацiї
(продовження строку дiї) таких правочинiв, збiльшення чи зменшення розмiру процентної ставки за
кредитами та позиками, отриманими Товариством та iн.) – з урахування положень цього протоколу,
на надання будь-яких документiв, пов’язаних з укладенням зазначених правочинiв (договорiв), та на
здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання рiшень, вказаних в цьому протоколi, в тому
числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.
У випадку, якщо протягом дiї вказаних в цьому протоколi рiшень Генеральним директором
Товариства буде призначено iншу особу, або буде призначено особу, яка тимчасово виконує
обов’язки Генерального директора Товариства, всi рiшення, що прийнятi/ухваленi на Зборах
Товариства та викладенi в цьому Протоколi, а також повноваження, що надаються Генеральному
директору Товариства, зберiгають силу для новопризначеної особи або для особи, яка виконує
обов’язки Генерального директора Товариства.
Голосували:
«За» - 15 940 941 634 голоси, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
?Проти? – немає
?Утримався? - немає

Рiшення прийнято бiльш як 50 (п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(протокол про пiдсумки голосування додається).

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
22.06.2016
98.4

Позачерговi Загальнi збори були скликанi за iнiцiативою нглядової ради Товариства. Перелiк питань
порядку денного Загальних зборiв Товариства був затверджений Наглядовою радою Товариства та
включає наступнi питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї спiльних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства
“Концерн Хлiбпром” та Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницяхлiб”.
2. Про внесення змiн до статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”, шляхом
затвердження статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром” в новiй редакцiї.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання порядку денного: ?Про обрання лiчильної комiсiї спiльних загальних зборiв
Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром” та Публiчного акцiонерного товариства
“Вiнницяхлiб”?.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю спiльних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства
“Концерн Хлiбпром” та Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницяхлiб” у складi:
а) Борисов Олексiй Андрiйович - голова лiчильної комiсiї;
б) Дутка Наталя Романiвна та Пiцикевич Володимир Васильович - члени лiчильної комiсiї.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Спiльних
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування додається).
Друге питання порядку денного: ?Про внесення змiн до статуту Публiчного акцiонерного товариства
“Концерн Хлiбпром”, шляхом затвердження статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн
Хлiбпром” в новiй редакцiї?.
Вирiшили:
1) Внести змiни до статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”, шляхом
викладення та затвердження статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром” у
новiй редакцiї (нова редакцiя статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”
додається).
2) Уповноважити Голову спiльних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства “Концерн
Хлiбпром” та Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницяхлiб” пiдписати вiд iменi акцiонерiв нову
редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”.
3) Доручити Генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства “Концерн Хлiбпром”
провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Публiчного акцiонерного товариства “Концерн
Хлiбпром”, з правом видачi довiреностей.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Спiльних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (протокол про пiдсумки голосування
додається).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська - м. Львiв вул. Тургенєва, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей 721434
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство фiнансiв України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0322) 989-777

Факс

(0322) 989-777

Вид діяльності

страхування

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-04

Вид діяльності

депозитарiй цiнних паперiв

Опис

Заява-приєднання до умов договору про обслуговування випуску
цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Декра"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24685310

Місцезнаходження

76000 Україна Івано-Франківська - м. Iвано-Франкiвськ
вул.Чорновола, 103

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 493184
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0342) 527-162

Факс

(0342) 527-162

Вид діяльності

зберiгач цiнних паперiв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76000 Україна Івано-Франківська - м. Iвано-Франкiвськ
вул.Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей 221/3
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0342) 75-05-01

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

аудит

Опис

-

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

6

26.04.2016

41/1/2016

НКЦПФР

UA4000123640

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.01

16354578054

163545780.54

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Акцiї Товариства перебувають у бiржевих списках на фондових бiржах ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа".

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

14.02.2011
Опис

14.02.2011

27/2/11

ДКЦПФР

1000

Кількість Форма існування
у випуску
та форма
(штук)
випуску
5

6

50000

Бездокументарні
іменні

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за
звітний період
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

10

11

19

згiдно
проспекту
емiсiї
облiгацiй

803205.72

24.02.2016

19

згiдно
проспекту
емiсiї

9474000.00

25.05.2017

50000000

Облiгацiї Товариства станом на 31.12.2016р. не перебували у бiржовому реєстрi фондових бiрж.

28/2/11

ДКЦПФР

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

облiгацiй
Опис

Облiгацiї Товариства станом на 31.12.2016р. перебували у бiржовому списку ПАТ "Українська бiржа".

XI. Опис бізнесу
В звiтному перiодi важливих подiй розвитку не вiдбувалося.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є
Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган).
В Товариствi також є вiдповiднi напрями та пiдроздiли.
Напрям безпеки пiдпорядковується Наглядовiй радi Товариства.
Метою дiяльностi напряму безпеки є забезпечення економiчної безпеки та органiзацiя захисту i
збереження цiлiсностi майна Товариства.
До складу напряму безпеки входять наступнi пiдроздiли:
• ревiзiйний вiддiл - проведення комплексних перевiрок для профiлактики порушень та
унеможливлення зловживань в пiдроздiлах Товариства
• управлiння по роботi з борговими зобов'язаннями - органiзацiя роботи з борговими
зобов'язаннями перед Товариством.
• оперативне управлiння - захист та збереження цiлiсностi майна Товариства
Основнi завдання управлiнь, що входять до складу напряму безпеки
• ревiзiйний вiддiл • управлiння по роботi з борговими зобов'язаннями
• оперативне управлiння
Безпосередньо пiдпорядковуються генеральному директору такi пiдроздiли:
• секретарiат
• вiддiл по роботi з судами та правоохоронними органами
• вiддiл договiрно-правової роботи
• управлiння тендерних закупiвель
• управлiння маркетингу
• вiддiл внутрiшнього аудиту
• вiддiл зв'язкiв з громадськiстю
• управлiння стратегiчних проектiв
Основнi завдання пiдроздiлiв, що пiдпорядковуються безпосередньо генеральному директору:
• Секретарiат - забезпечення ефективного документообiгу та iнформацiйного обслуговування
товариства.
• Вiддiл по роботi з судами та правоохоронними органами - забезпечує у встановленому порядку
iнтереси Товариства в судах, iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв.
• Вiддiл договiрно-правової роботи - забезпечення належного оформлення договiрних
правовiдносин Товариства з контрагентами, консультування керiвництва та працiвникiв щодо
законодавчого регламентування дiяльностi Товариства.
• Управлiння тендерних закупiвель - забезпечення створення конкурентного середовища при
проведеннi закупiвель та одержаннi товарiв робiт i послуг для Товариства.
• Управлiння маркетингу - розробка маркетингової полiтики Товариства.
• Вiддiл зв'язкiв з громадськiстю - створення позитивного iнформацiйного поля для пiдвищення
вартостi активiв товариства та значимостi полiтики компанiї, прийняття керiвництвом суспiльно
значимих управлiнських рiшень.
• Управлiння стратегiчних проектiв - забезпечення якiсного управлiння стратегiчними проектами
крос-функцiонального характеру та вчасне виконання таких проектiв.
Також Генеральному директору Товариства пiдпорядковуються iншi напрями.
Напрям роботи з персоналом.
Метою дiяльностi напряму роботи з персоналом є визначення та реалiзацiя полiтик з пiдбору,
оцiнки, навчання, винагороди i мотивацiї, та кадрового адмiнiстрування персоналу. Формування
кадрового резерву та забезпечення внутрiшнiх комунiкацiй.
До складу напряму по роботi з персоналом входять наступнi пiдроздiли:
• управлiння персоналу

• вiддiл кадрiв
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу напряму по роботi з персоналом
• управлiння персоналу - визначення та реалiзацiя ефективних полiтик по роботi з персоналом
• вiддiл кадрiв - кадрове адмiнiстрування персоналу Товариства.
Фiнансовий напрям.
Метою дiяльностi фiнансового напряму є забезпечення товариства необхiдними фiнансовими
ресурсами та контроль за їх ефективним використанням.
До складу фiнансового напряму входять наступнi пiдроздiли:
• управлiння бухгалтерського облiку
• управлiння казначейства
• фiнансово-аналiтичне управлiння
• вiддiл 1-С програмування
• управлiння iнформацiйних технологiй
• управлiння корпоративного фiнансування
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу фiнансового напряму:
• Управлiння бухгалтерського облiку - забезпечення своєчасної здачi бухгалтерської та
статистичної звiтностi товариства, безперебiйного проходження фiнансових потокiв.
• Управлiння казначейства - здiйснює управлiння та розподiл наявних фiнансових ресурсiв
товариства.
• Фiнансово-аналiтичне управлiння - аналiз ключових показникiв операцiйної, фiнансової та
iнвестицiйної дiяльностi товариства для прийняття управлiнських рiшень.
• Вiддiл 1-С програмування - розробка, тестування, супровiд i технiчна пiдтримка бухгалтерського
та управлiнського програмного забезпечення Товариства.
• Управлiння iнформацiйних технологiй - впровадження, розвиток та пiдтримка iснування
iнформацiйних технологiй у Товариствi.
• Управлiння корпоративного фiнансування - залучення матерiальних ресурсiв у товариство,
пошук найвигiднiших умов кредитування, супровiд укладення кредитних договорiв, контроль
своєчасностi погашення платежiв.
Комерцiйний напрям.
Метою дiяльностi комерцiйного напряму є: керiвництво господарською дiяльнiстю товариства в
областi збуту продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринку, транспортного обслуговування.
До складу комерцiйного напряму входять наступнi управлiння:
• вiддiл розвитку фiрмової мережi
• управлiння непрямих продажiв
• управлiння прямих продажiв Центрального регiону
• управлiння прямих продажiв Захiдного регiону
• управлiння непрямої логiстики
Основнi завдання управлiнь, що входять до складу комерцiйного напряму
• Вiддiл розвитку фiрмової мережi - забезпечення реалiзацiї стратегiї на розвиток фiрмової мережi.
• Управлiння непрямих продажiв - забезпечення реалiзацiї заморожених напiвфабрикатiв.
• Управлiння прямих продажiв Центрального регiону - забезпечення реалiзацiї та транспортування
продукцiї товариства.
• Управлiння прямих продажiв Захiдного регiону - забезпечення реалiзацiї продукцiї товариства.
• Управлiння непрямої логiстики - органiзацiя безперебiйного транспортно-логiстичного
обслуговування доставки заморожених напiвфабрикатiв.
• Управлiння продажiв стратегiчним клiєнтам - забезпечення реалiзацiї хлiбобулочних,
кондитерських виробiв та напiвфабрикатiв ключовим клiєнтам.
Операцiйний напрям.
Метою дiяльностi операцiйного напряму є: керiвництво господарською дiяльнiстю товариства в
областi матерiально-технiчного забезпечення, заготовки та зберiгання сировини, виготовлення
готового продукту.
До складу операцiйного напряму входять:

• управлiння постачання
• директор з виробництва
• вiддiл з управлiння системами якостi
• управлiння виробництва
• вiддiл пусконалагоджувальних робiт
• технiчний вiддiл
• служба охорони працi та цивiльного захисту
• вiддiл з соцiальних питань
• ВП Товариства
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу операцiйної дирекцiї:
• Управлiння постачання - забезпечення виробничих пiдроздiлiв товариства необхiдними
сировинними ресурсами.
• Вiддiл управлiння системами якостi - забезпечення дотримання єдиної полiтики Товариства в
галузi управлiння системами якостi та безпечностi продукцiї.
• Управлiння виробництва - забезпечення безперебiйного та якiсного виробництва продукцiї
товариства.
• Вiддiл пусконалагоджувальних робiт - проведення пусконалагоджувальних робiт на обладнаннi
для роботи якого використовується паливо.
• Технiчний вiддiл - координацiя роботи технiчних служб ВП Товариства, органiзацiя,
реконструкцiї та технiчного переоснащення виробничих об'єктiв.
• Вiддiл з соцiальних питань - вiдповiдає за роботи, пов’язанi з страховою дiяльнiстю Товариства.
• Служба охорони працi - вiдповiдає за охорону працi на виробничих пiдроздiлах Товариства.
• Виробничi пiдроздiли. забезпечують безперебiйне виробництво якiсної та безпечної
хлiбобулочної, кондитерської, продукцiї її вiдвантаження та доставку до покупцiв.
До складу Товариства входять наступнi виробничi пiдроздiли:
1. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №5»
2. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №1»
3. Виробничий пiдроздiл «Цех кондитерських виробiв»
4. Виробничий пiдроздiл «Самбiрський хлiбокомбiнат»
5. Виробничий пiдроздiл «Вiнницяхлiб»
6. Виробничий пiдроздiл «Гайсинхлiб»
7. Виробничий пiдроздiл «Гайсинський КХП»
8. Виробничий пiдроздiл «Жовкiвський КХП»
9.Виробничий пiдроздiл «Явiрмлин»
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв за 2016 рiк: середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 3175 осiб. Фонд оплати працi по вiдношенню до попереднього року збiльшився.
Протягом звiтного перiоду емiтент не став учасником нових обєднань пiдприємств та не припинив
свою участь у дiючих обєднаннях
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Згiдно мiжгародних стандартiв бiхгалтерського облiку та звiтностi.
Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв

доходу в 2016 р. були: хлiб пшеничний, хлiб житньо-пшеничний, батони, кондитерськi та iншi
аналогiчнi вироби, замороженi напiвфабрикати. Обсяг виробництва продукцiї емiтента у 2016 р.
наводиться далi у звiтi. Обсяг виручки, одержаної вiд реалiзацiї продукцiї наводиться далi у звiтi.
У звiтному перiодi виготовлено новi зразки хлiбобулочних, кондитерських виробiв та
напiвфабрикатiв, якi надiйшли в реалiзацiю. З метою мiнiмiзацiї негативних впливiв ПАТ
"Концерн Хлiбпром" обрав стратегiю збiльшення частки виробництва i реалiзацiї продукцiї з
високим маржинальним доходом i продукцiї тривалого термiну зберiгання. Таким чином навiть за
умови зменшення обсягiв ринку стандартного хлiба, високорентабельна продукцiя покращених
сортiв дозволяє збiльшувати доходи, а не лише утримувати їх на незмiнному рiвнi. Вплив
сезонностi на дiяльнiсть пiдприємства полягає у змiнi структури продажу на користь тих чи iнших
видiв продукцiї.
У 2016 роцi з метою покращення майнового стану та результатiв господарської дiяльностi,
розвитку виробництва емiтентом були здiйсненнi iнвестицiї, основними напрямками яких були:
• iнвестицiї в модернiзацiю та оновлення iснуючих потужностей виробничих пiдроздiлiв,
оптимiзацiя iснуючих виробничих процесiв;
• оптимiзацiя роботи експедицiйного та транспортного вiддiлiв;
• придбання сучасної комп’ютерної та оргтехнiки, автоматизацiя.
Джерелами покриття цих iнвестицiй були кредитнi та власнi кошти емiтента.
Протягом звiтного року, реалiзовано ряд iнвестицiйних проектiв, спрямованих на покращення
якостi продукцiї та оптимiзацiю енергозатрат пiдприємства. Данi проекти дозволили в непростi
для хлiбобулочної галузi часи не лише зберегти, а й покращити якiсть готових виробiв. У 2016
роцi компанiя дотримувалась стратегiї розвитку управлiння логiстики, проведено аналiз
технiчного стану транспорту та запропоновано послiдовнiсть оновлення автопарку, що дасть
можливiсть доставляти клiєнтам бiльш свiжу продукцiю та зменшити частку втрат продукцiї в
процесi транспортування. Емiтент здiйснював оптимiзацiю парку обладнання та впроваджував
проекти пов’язанi з економiєю енергоресурсiв.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Змiн у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного
використання основних засобiв не було. Емiтент додержується вимог природоохоронного
законодавства, а саме:
- своєчасно отримує лiмiт i дозвiл на утворення та знищення вiдходiв;
- має дiйсний дозвiл на викиди забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел викидiв;
- має дiйсний дозвiл на водопостачання та водовiдведення.
Правопорушення з охорони навколишнього середовища вiдсутнi.
З метою покращення екологiчної ситуацiї Товариство запроваджує енергоещаднi техногологiї.
Основним негативним фактором, який може вплинути на результати дiяльностi емiтента є
адмiнiстративне стримування державою цiн на хлiб та обмеження рентабельностi продукцiї.
Також негативний вплив чинять полiтична нестабiльнiсть i суттєвi коливання валютного курсу.
Протягом звiтного перiоду товариство на виплачувало штрафних санкцiй.
Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власного капiталу, залучення кредитiв та
кредиторської заборгованостi.

Усi укладенi договори товариство виконало i невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не
має.
Стратегiя розвитку емiтента на наступний рiк передбачає орiєнтацiю на виробництво
високорентабельної продукцiї, а також продукцiї з тривалим термiном зберiгання. Це дозволить
полiпшити фiнансовi показники, краще здiйснювати планування виробництва за рахунок
можливостi працювати "на склад", а також розширювати ринки збуту, в т.ч. шляхом експорту
продукцiї за кордон. Надалi ПАТ "Концерн Хлiбпром" планує нарощувати обсяги виробництва
покращених сортiв хлiбобулочних виробiв, кондитерської продукцiї i напiвфабрикатiв (продукцiї з
тривалим термiном зберiгання).
Витрат на дослiдження та розробки у звiтному перiодi не було.
Судових справ, за якими розглядаються вимоги на суму 10% i бiльше активiв емiтента станом на
початок року, стороною яких виступав емiтент або його посадовi особи не має.
Попереднiй рiк ПАТ «Концерн Хлiбпром» завершив вiдповiдно до консолiдованих даних з
негативним фiнансовим результатом. Негативний показник пояснюється неоперацiйною курсовою
рiзницею (збиток вiд курсових рiзниць), що сформувалась внаслiдок коливань курсу iноземної
валюти та присутностi значної частки валютних кредитiв у кредитному портфелi товариства. У
2016 роцi ПАТ "Концерн Хлiбпром" покращив показники своєї дiяльностi завдяки
реструктуризацiї валютних зобов’язань, що зменшило залежнiсть вiд валютних коливань.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

202921

294496

0

0

202921

294496

машини та
обладнання

56962

64097

0

0

56962

64097

транспортні засоби

11863

6232

682

6313

12545

12545

земельні ділянки

25812

25812

0

0

25812

25812

інші

1484

3007

0

0

1484

3007

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

5522

5538

0

0

5522

5538

0

0

0

0

0

0

304564

399182

682

6313

305246

405495

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи. Володiння ОЗ
здiйснюється на правах власностi та користування. Обмежень на використання основних
засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

59323

41773

Статутний капітал (тис. грн.)

163546

163317

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

163546

163317

Опис

Вартiсть чистих активiв емiтента розраховано за методикою згiдно МСФЗ

Висновок

Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу не
вiдповiдає чинному законодавству

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

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

270884

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами

X

50000

X

X

X

50000

X

X

Серiя Е

27.02.2011

0

19

23.02.2016

Серiя F

28.02.2011

50000

19

24.05.2017

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

34727

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

43873

X

X

Інші зобов'язання

X

271112

X

X

Усього зобов'язань

X

670596

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

Опис:

У звiтному перiодi товариство користувалося кредитами банкiв, немає зобов'язань за будьякими видами цiнних паперiв крiм облiгацiй, немає зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями
в корпоративнi права. До складу податкових зобов’язань входять: вiдстроченi податковi
зобов’язання – 32480 тис.грн, поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2247
тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

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

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хлiбнi вироби

64287.41

715434.22

66.61

61204.51

696257.19

67.88

2

Булочнi вироби

3604.98

80480.98

7.49

3397.31

76668.39

7.47

3

Замороженi
напiвфабрикати

4805.08

191660.61

17.84

4663.60

173830.09

16.95

4

Кондитерськi та
iншi вироби

2413.86

86549.96

8.06

2314.30

79026.52

7.70

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Витрати сировини

47

2

Витрати енергоносiїв

7

3

Зарплата виробничого персоналу

8

4

Адмiнiстративнi та загальновиробничi
витрати

17

5

Витрати на логiстику та продажi

20

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

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

01.02.2016

01.02.2016

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ "Аудит-Сервiс IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

13659226
76018,м.Iв.Франкiвськ,вул..Б.Лепкого,буд.34

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

№0036 26.01.2001

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**

П 000374 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

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

ТОВ "Аудит-Сервiс IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

13659226
76018,м.Iв.Франкiвськ,вул..Б.Лепкого,буд.34

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

№0036 26.01.2001

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**

П 000374 24.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фiрми
«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ»
станом на 31 грудня 2016 року
Загальним зборам акцiонерiв та правлiнню ПАТ «КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ» (надалi –
Товариство), що додається, яка включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi

результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом), Звiт про власний капiтал за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства «КОНЦЕРН ХЛIБПРОМ» на 31.12.2016р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу до Примiтки 1.2.1 до цiєї фiнансової
звiтностi, в якiй зазначено, що за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Товариство зазнало збиткiв в сумi 799 тис.
грн. (у 2015 роцi – 89 418 тис. грн.). Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016 р. становить 59 323 тис.грн., що
менше статутного капiталу. Це не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. Ця
обставина створює суттєву невизначенiсть щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi. Плани керiвництва стосовно цих питань викладенi у примiтцi 1.2.1 до цiєї фiнансової звiтностi. Висловлюючи
нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Дата аудиторського звiту – 21 квiтня 2017 р.
Директор по аудиту В.К. Орлова
сертифiкат серiя А № 000023, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993р., продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012р.
№261/2, чинний до 23 грудня 2017 р.

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

3

2

2

2015

4

3

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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): Погодження значних правочинiв.

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:

5

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

15

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)
Інші (запишіть)

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): фiзична дiєздатна особа

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)

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? 2
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

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
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)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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)

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

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):

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 28.09.2012 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
на власному веб-сайтi
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
Iнформацiя щодо недотримання кодексу корпоративного управлiння вiдсутня.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"
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господарювання
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Вид економічної
діяльності
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Середня кількість
працівників
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Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
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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

1464

1506

0

первісна вартість

1001

4417

5110

0

накопичена амортизація

1002

2953

3604

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6771

2742

0

Основні засоби:

1010

299724

399957

0

первісна вартість

1011

461182

598212

0

знос

1012

161458

198255

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

5522

5538

0

первісна вартість

1016

5536

5573

0

знос

1017

14

35

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

128221

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

61647

61647

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

229

34

0

Усього за розділом I

1095

503578

471424

0

Запаси

1100

88731

50484

0

Виробничі запаси

1101

47341

32029

0

Незавершене виробництво

1102

212

498

0

Готова продукція

1103

5832

7002

0

Товари

1104

35346

10955

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

102742

113972

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

4371

11052

0

з бюджетом

1135

1459

1004

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

223

223

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4712

31653

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

43464

48000

0

Готівка

1166

198

274

0

Рахунки в банках

1167

39097

41687

0

Витрати майбутніх періодів

1170

549

1388

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

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

8758

942

0

Усього за розділом II

1195

254786

258495

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

758364

729919

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

163317

163456

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

101729

150226

0

Додатковий капітал

1410

54998

11922

0

Емісійний дохід

1411

-240

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-277461

-266371

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( -810 )

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

41773

59323

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

16150

32480

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

251855

243365

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

186802

177448

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

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

454807

453293

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

66310

81455

0

за товари, роботи, послуги

1615

104102

81547

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1886

2247

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1043

2383

0

за розрахунками з оплати праці

1630

8743

10042

0

за одержаними авансами

1635

14159

13055

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

26957

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

11429

18483

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

27155

8091

0

Усього за розділом IІІ

1695

261784

217303

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

758364

729919

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гоянюк I.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(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

965463

887383

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

( 613353 )

( 557839 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

352110

329544

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

32466

11451

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 112326 )

( 66864 )

Витрати на збут

2150

( 175065 )

( 150415 )

Інші операційні витрати

2180

( 9546 )

( 14259 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

87639

109457

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5093

4095

Інші доходи

2240

4894

4867

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 66114 )

( 58809 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

( 1109 )

Інші витрати

2270

( 32987 )

( 146032 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1475 )

( 87531 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

676

-1887

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 799 )

( 89418 )

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

-1126

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

1126

1126

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-799

-88292

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

511256

470167

Витрати на оплату праці

2505

222212

147766

Відрахування на соціальні заходи

2510

47520

36588

Амортизація

2515

33351

27642

Інші операційні витрати

2520

31099

52011

Разом

2550

845438

734174

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

16343710785

16331650000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

16343710785

16331650000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

-0.00548

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

-0.00548

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гоянюк I.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(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

1163967

1016096

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

3800

3073

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

4740

3563

Надходження від повернення авансів

3020

1097

970

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

5044

3992

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

17

Надходження від операційної оренди

3040

2088

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

8163

4643

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 761481 )

( 658826 )

Праці

3105

( 175235 )

( 114942 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 45001 )

( 44791 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 47297 )

( 37083 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

( 59 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 2005 )

( 12611 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 45292 )

( 24413 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 14640 )

( 10032 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 8134 )

( 91 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 8972 )

( 30587 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

128139

136002

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

3427

950

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

1597

1586

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 9821 )

необоротних активів

3260

( 22076 )

( 13437 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 1619 )

( 1697 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-18671

-22419

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

19515

173171

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

31

29799

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

69276

229848

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 52419 )

( 46711 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 2783 )

( 1238 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

( 9637 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-104932

-84464

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

4536

29119

Залишок коштів на початок року

3405

43464

14345

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

48000

43464

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гоянюк I.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гоянюк I.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05511001

(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

163317

101729

54998

0

-277461

0

-810

41773

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

-876

-250

0

1979

0

810

1663

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

163317

100853

54748

0

-275482

0

0

43436

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-799

0

0

-799

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

250

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

1039

0

0

0

0

-1039

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

1039

0

1039

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

-2845

-2845

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

-810

0

-2035

0

0

0

2845

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

4291

0

49373

-40791

0

9910

0

0

18492

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

229

49373

-42826

0

9111

0

0

15887

Залишок на
кінець року

4300

163546

150226

11922

0

-266371

0

0

59323

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гоянюк I.Б.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ЗМIСТ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Концерн Хлiбпром» 2
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 2
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 2
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi. Звiт про вiдповiднiсть
МСФЗ» 2
Примiтка 1.2.2 «Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї» 2
Примiтка 1.2.3 «Основнi положення облiкової полiтики» 3
Примiтка 1.2.4. «Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення» 13
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 15
Примiтка 3. «Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в
якому слiд читати стандарти» 15
Примiтка 4. Пояснювальна iнформацiя до статей наведених у фiнансовiй звiтностi 16
Примiтка 4.1 «Нематерiальнi активи» (р.1000-1002 Балансу) 16
Примiтка 4.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (р.1005 Балансу) 17
Примiтка 4.3 «Основнi засоби» (р.1010-1012 Балансу) 17
Примiтка 4.4 «Iнвестицiйна нерухомiсть» (р. 1015-1017 Балансу) 18
Примiтка 4.5 «Фiнансовi iнвестицiї» (р.1030, 1160 Балансу) 21
Примiтка 4.6 «Гудвiл» (р.1050 Балансу) 21
Примiтка 4.7 «Запаси» (р. 1100-1104 Балансу) 22
Примiтка 4.8 «Дебiторська заборгованiсть» (р. 1125-1155, Балансу) 22
Примiтка 4.9 «Iншi оборотнi активи» (р. 1190, Балансу) 23
Примiтка 4.10 «Власний капiтал» (р. 1400-1430 Балансу) 23
Примiтка 4.11 «Довгостроковi зобов’язання» (р. 1510-1515 Балансу) 25
Примiтка 4.12 «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» (р.
1610 Балансу) 26
Примiтка 4.13 «Iншi поточнi зобов’язання i забезпечення» (р. 1615-1690 Балансу) 26
Примiтка 4.14 «Доходи та витрати Товариства наведенi в Звiтi про фiнансовi результати» 27
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Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Концерн Хлiбпром»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
ПАТ «Концерн Хлiбпром» було створено 28 травня 2003 р. вiдповiдно до чинного законодавства
України. Основною дiяльнiстю Товариства є виробництво та реалiзацiя хлiба та хлiбобулочних
виробiв в Українi. Юридична адреса Компанiї: вул. Хлiбна, 2, Львiв, Україна.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi. Звiт про вiдповiднiсть
МСФЗ»
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком
iнвестицiйної нерухомостi, а також землi та будiвель, класифiкованих як основнi засоби, що
оцiнюються за справедливою вартiстю.
Дана фiнансова звiтнiсть подана в українських гривнях («грн.»). Усi суми округленi до найближчої
тисячi, якщо не зазначено iнше. Функцiональною валютою i валютою подання фiнансової
звiтностi Товариства є гривня.

Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть була складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (“МСФЗ”), виданих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(“РМСБО”).
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., Товариство зазнало чистих збиткiв у сумi 799 тис. грн.
(2015 p.: 89 418 тис. грн.), головним чином внаслiдок курсових рiзниць, що виникли за кредитами
в iноземнiй валютi. Станом на 31.12.2015р. та 31.12.2016р. вартiсть чисних активiв Товариства
була меншою вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу
України.
У вiдповiдь на загальне погiршення економiчної ситуацiї в Українi, упродовж 2016 р. керiвництво
вжило певних заходiв, якi позитивно вплинули на фiнансовий стан i результати дiяльностi
Товариства в 2016 р. i, як очiкується, матимуть позитивний ефект в майбутньому:
- вiдтермiновано строки погашення значної частини кредитного портфелю;
- посилила позицiї на регiональних ринках i частково в iнших регiонах України;
- оптимiзовано асортимент, здiйснено детальний аналiз рентабельностi на рiвнi кожного окремого
контрагента, одиницi облiку запасiв i каналiв збуту. Товариство має на метi зберегти баланс мiж
обсягом продажiв i переходом на сегменти з бiльш високими рiвнем граничного доходу, де це
можливо;
- запущено новi продукти i напрямки дiяльностi, якi збiльшують потенцiал зростання Товариства.
На пiдставi затверджених бюджетiв, прогнозiв лiквiдностi i показникiв дiяльностi на сьогоднiшнiй
день, керiвництво має достатнi пiдстави очiкувати, що Товариство буде мати достатньо ресурсiв
для продовження своєї операцiйної дiяльностi в осяжному майбутньому. Вiдповiдно, дана
фiнансова звiтнiсть була складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Основа консолiдацiї
Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Примiтка 1.2.2 «Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї»
Змiни у порiвняльних балансах
Певнi змiни у порiвняльних балансах були проведенi у зв’язку iз некоректним згортанням
первiсної вартостi i накопиченого зносу iнших необоротних матерiальних активiв у фiнансовiй
звiтностi станом на 31.12.2015. У таблицi нижче продемонстровано суми вiдповiдної змiни:
Товариства основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Нараховано амортизацiї за
рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
1 2 3 4 9 13 14
Данi звiтностi на 31.12.2015
Iншi необоротнi матерiальнi активи 737 376 737 376
Змiненi порiвняльнi данi на 31.12.2015
Iншi необоротнi матерiальнi активи 5487 5487 737 376 6224 5863
Данi змiни не мають впливу на балансову вартiсть основних засобiв, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi на 31.12.2015р., фiнансовi результати та рух грошових коштiв за попереднi звiтнi
перiоди, а тому Товариство вважає дану помилку несуттєвою i не проводило ретроспективного
перерахування сум у звiтностi та не подає додатково звiт про фiнансовий стан на початок
найбiльш раннього порiвняльного попереднього перiоду.
Примiтка 1.2.3 «Основнi положення облiкової полiтики»
Гудвiл
Гудвiл первiсно оцiнюється за собiвартiстю, яка є сумою перевищення переданої компенсацiї та
неконтрольованої частки участi над чистими iдентифiкованими активами, придбаними
Товариством, i прийнятими зобов’язаннями. Якщо справедлива вартiсть придбаних чистих активiв
перевищує сукупну суму переданої компенсацiї, Товариство повторно оцiнює, чи правильно були
визначенi всi придбанi активи та всi взятi зобов'язання, а також переглядає процедури, якi
використовувалися для оцiнки вiдповiдних активiв та зобов’язань на дату придбання. Якщо в

результатi повторної оцiнки справедлива вартiсть придбаних чистих активiв все одно перевищує
сукупну передану винагороду, вiдповiдна сума доходу визнається у складi прибуткiв та збиткiв за
перiод.
Пiсля первiсного визнання гудвiл оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням накопичених
збиткiв вiд знецiнення. З метою оцiнки знецiнення гудвiл, що виникає в результатi об’єднання
бiзнесу, розподiляється на дату придбання мiж одиницями, що генерують грошовi кошти, якi, як
очiкується, отримають вигоди вiд синергiї в результатi об’єднання бiзнесу незалежно вiд того, чи
вiдносяться до цих одиниць iншi активи або зобов’язання придбаного суб’єкта господарювання.
Якщо гудвiл становить частину одиницi, що генерує грошовi кошти, i частина бiзнесу такої
одиницi вибуває, гудвiл, що пов’язаний з бiзнесом, що вибуває, включається до балансової
вартостi бiзнесу при визначеннi доходу або збитку вiд його вибуття. За таких обставин гудвiл, що
вибув, оцiнюється на основi спiввiдношення вартостi бiзнесу, що вибув, i вартостi решти бiзнесу у
складi одиницi, що генерує грошовi кошти.
Оцiнка справедливої вартостi
Товариство застосовує модель справедливої вартостi облiку для нефiнансових активiв, таких як:
земля, будiвлi та iнвестицiйна нерухомiсть.
Справедлива вартiсть являє собою цiну, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена при
передачi зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка
справедливої вартостi базується на припущеннi, що операцiя з продажу активу або передачi
зобов'язання вiдбувається або:
на основному ринку для даного активу або зобов'язання, або
за вiдсутностi основного ринку - на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або
зобов'язання.
Основний або найбiльш сприятливий ринок повинен бути доступний для Товариства.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущення, що при
визначеннi цiни активу або зобов'язання учасники ринку будуть дiяти в своїх економiчних
iнтересах.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку
отримувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або
шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який буде використовувати даний актив
найвигiднiше та найкраще.
Товариство використовує методи оцiнки, доцiльнi в певних обставинах, i для яких є достатньо
даних для визначення справедливої вартостi, максимiзуючи використання вiдповiдних вiдкритих
вхiдних даних i мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Всi активи i зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, або такi, справедлива
вартiсть яких розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються за iєрархiєю справедливої
вартостi, як описано нижче, на пiдставi вхiдних даних найнижчого рiвня, що є суттєвими для
оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
1-й рiвень – це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв або
зобов'язань
2-й рiвень – моделi оцiнки, в яких суттєвi вхiднi данi найнижчого рiвня можна спостерiгати на
ринку прямо або опосередковано
3-й рiвень – моделi оцiнки, в яких суттєвi вхiднi данi найнижчого рiвня iєрархiї, не
спостерiгаються на ринку
Стосовно активiв та зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi,
Товариство визначає, чи мали мiсце трансферти мiж рiвнями в iєрархiї шляхом повторної оцiнки
категоризацiї (на основi даних найнижчого рiвня, який має важливе значення для оцiнки
справедливої вартостi в цiлому) в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом
Нацiонального банку України (“НБУ”), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання,
деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за обмiнним курсом НБУ, що дiє на
звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення

операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Основнi засоби
Об'єкти незавершеного будiвництва та основнi засоби, крiм земельних дiлянок i будiвель,
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд знецiнення, якщо такi є. Собiвартiсть включає в себе вартiсть замiни частини основних засобiв
i витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям
визнання. Якщо суттєвi частини об’єктiв основних засобiв потребують замiни через регулярнi
промiжки часу, Товариство амортизує такi частини окремо з урахуванням конкретних термiнiв їх
корисного використання.
При виконаннi основного технiчного огляду, його вартiсть визнається в залишковiй вартостi
основних засобiв в якостi замiни, якщо вiн вiдповiдає критерiям визнання. Всi iншi витрати на
ремонт i технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибуткiв або збиткiв по мiрi їх
виникнення.
Основнi засоби, що передаються вiд клiєнтiв, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю на
дату отримання контролю.
Земля i будiвлi оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
(для будiвель) та збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою, щоб
гарантувати, що залишкова вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзняється вiд його
справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть деяких земельних дiлянок та адмiнiстративних будiвель визначалася на
основi ринкових даних (рiвень 2 iєрархiї справедливої вартостi). Справедлива вартiсть земельних
дiлянок i будiвель, що належать до спецiалiзованої майна, була визначена з використанням
пiдходу залишкової вартостi замiщення (рiвень 3 iєрархiї справедливої вартостi).
Дооцiнка основних засобiв вiдображається у складi iншого сукупного доходу i зараховується у
резерв дооцiнки у складi капiталу. Дооцiнка визнаватися у складi прибуткiв та збиткiв, якщо вона
сторнує уцiнку того самого активу, яка ранiше було визнана у складi прибуткiв та збиткiв.
Зменшення вартостi вiд переоцiнки вiдображається у прибутках та збитках, за винятком випадкiв,
коли сума уцiнки компенсується попереднiми дооцiнками той ж самого активу, що вiдображенi у
резервi дооцiнки активiв.
Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з одночасним зменшенням первiсної
(переоцiненої) вартостi активу, а чиста сума перераховується до переоцiненої вартостi активу. При
вибуттi активу вiдповiдна сума резерву переоцiнки переноситься на рахунок нерозподiленого
прибутку.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом наступних строкiв корисного
використання активiв:
Будiвлi - 10 – 80 рокiв
Обладнання - 4 – 10 рокiв
Офiсне обладнання - 2 – 10 рокiв
Транспортнi засоби - 5 – 10 рокiв
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в
майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї певного
активу. Прибуток або збиток, що виникає в результатi припинення визнання активу (розрахований
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i залишковою вартiстю активу), включається
до прибуткiв та збиткiв у перiодi, коли було припинене визнання активу.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи амортизацiї об'єктiв основних
засобiв переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i коригуються, якщо в цьому є
необхiднiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за фактичною вартiстю, враховуючи операцiйнi

витрати. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою
вартiстю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Прибутки та збитки вiд змiни справедливої
вартостi iнвестицiйної нерухомостi включаються до складу прибуткiв або збиткiв в тому перiодi, в
якому вони виникли, включаючи вiдповiдний податковий ефект. Справедлива вартiсть
визначається на основi оцiнки, що проводиться акредитованими зовнiшнiми незалежними
оцiнювачами або внутрiшнiми експертами, якi мають досвiд для подiбних об'єктiв нерухомостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть включає будiвлi з оцiночними строками корисного використання вiд 5
до 50 рокiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть списується при вибуттi або у випадку виведення з експлуатацiї, якщо
при цьому не очiкується надходження економiчних вигiд вiд її вибуття у майбутньому. Рiзниця
мiж чистими надходженнями i залишковою вартiстю активу визнається у звiтi про сукупний дохiд
за перiод, в якому було припинено визнання активу.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюють тодi i тiльки тодi, коли
вiдбувається змiна у характерi використання нерухомостi. Для переведення з групи iнвестицiйної
нерухомостi до нерухомостi, зайнятої власником, собiвартiсть нерухомостi для подальшого облiку
представляє собою справедливу вартiсть на дату змiни використання. Якщо нерухомiсть, зайнята
власником, стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Товариство враховує таку власнiсть
вiдповiдно до полiтики, визначеної для основних засобiв до моменту змiни мети використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi Товариством окремо, оцiнюються за первiсною вартiстю.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Внутрiшньо
генерованi нематерiальнi активи, за винятком капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не
капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у прибутках або збитках в тому перiодi, в
якому вони понесенi. Строки корисного використання нематерiальних активiв, є визначеними.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на
предмет знецiнення в разi наявностi ознак того, що кориснiсть нематерiального активу може
зменшитися. Перiод i метод амортизацiї нематерiальних активiв з визначеним строком корисного
використання переглядаються, як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного
строку корисного використання та очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних
вигiд, втiлених в активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду та методу
нарахування амортизацiї залежно вiд ситуацiї i подається як змiна облiкових оцiнок. Витрати на
амортизацiю нематерiальних активiв вiдображаються в прибутках або збитках в тiй категорiї
витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Прибутки або збитки, що виникають в результатi списання нематерiального активу, вимiрюються
як рiзниця мiж сумою чистих надходжень вiд вибуття i залишковою вартiстю активу та
визнаються в прибутках або збитках в момент списання активу.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибутки або збитки, позики та дебiторську
заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, доступнi для продажу. Всi
фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, коли фiнансовi
актив не вiдображаються за справедливою вартiстю у складi прибуткiв або збиткiв, операцiйнi
витрати, пов'язанi з придбанням фiнансового активу.
Придбання чи продаж фiнансових активiв, якi вимагають поставку активiв у строки, встановленi
законодавством або прийнятi на ринку (у торгiвлi), визнаються на дату укладання угоди, тобто
дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти i короткостроковi депозити, торгову та
iншу дебiторську заборгованiсть, а також кредити виданi.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток включають фiнансовi активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, призначенi

пiсля первiсного визнання як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки через прибуток або збиток. Фiнансовi активи класифiкуються як утримуванi для
продажу, якщо їх придбали з метою продажу у найближчому майбутньому. Товариство не має
фiнансових активiв, що призначенi як активи за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Чиста змiна справедливої
вартостi вiдображається у складi фiнансових витрат (негативнi чистi змiни справедливої вартостi)
або фiнансових доходiв (позитивнi чистi змiни справедливої вартостi) в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi
активи облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням усiх видiв премiї та дисконту при придбаннi, а також з урахуванням усiх витрат,
пов’язаних iз проведенням операцiї, та виплат мiж сторонами за договором, якi є невiд’ємною
частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя, розрахована за методом ефективної процентної ставки, включається до складу
фiнансових доходiв в прибутках або збитках. Збитки вiд знецiнення позик визнаються у прибутках
або збитках як фiнансовi витрати. Знецiнення дебiторської заборгованостi вiдображається у складi
собiвартостi реалiзованої продукцiї або iнших операцiйних витрат.
Дана категорiя фiнансових активiв в основному представлена торговою та iншою дебiторською
заборгованiстю.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, включають в себе iнвестицiї в акцiонерний капiтал i
борговi цiннi папери. Iнвестицiї в акцiонерний капiтал, класифiкованi як доступнi для продажу, це iнвестицiї, якi не були класифiкованi як утримуванi для продажу або як фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Борговi цiннi папери
в данiй категорiї – це iнвестицiї, якi призначенi для утримання протягом невизначеного перiоду
часу i якi можуть бути проданi в залежностi вiд необхiдностi пiдтримки лiквiдностi або у вiдповiдь
на змiни кон’юнктури ринку.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати визнаються у iншому сукупному доходi та
зараховуються до резерву переоцiнки до моменту списання активiв або до дати визначення факту
знецiнення iнвестицiй. При списаннi активу накопиченi прибутки та збитки вiд переоцiнки
визнаються у складi iншого операцiйного доходу. При визнаннi знецiнення накопиченi прибутки
та збитки переносяться з резерву переоцiнки до фiнансових витрат перiоду. Отриманi вiдсотки вiд
утримування доступних для продажу фiнансових активiв вiдображаються як процентнi доходи з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. Товариство не мало фiнансових активiв, доступних для
продажу.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами та фiксованим строком
погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Товариство має
реальний намiр i здатне утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї,
утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Доходи та витрати, пов’язанi з такими iнвестицiями, визнаються у
прибутках та збитках, коли iнвестицiї списуються, знецiнюються чи по мiрi нарахування
амортизацiї. Товариство не має iнвестицiй в цiй категорiї станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр.
Знецiнення фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки знецiнення окремих фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що знецiнення фiнансового активу
вiдбувається тодi, коли одна чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу
(настання “випадку понесення збиткiв”) мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд

окремого фiнансового активу чи групи фiнансових активiв, i таких вплив може бути достовiрно
визначений.
Об’єктивнi ознаки знецiнення можуть включати ознаки того, що позичальник чи група
позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати
процентiв чи основної суми боргу, мають ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а
також свiдчення очевидного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiна
обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що перебувають у певному
взаємозв’язку з вiдмовами вiд виконання зобов’язань iз виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку
визначає, чи iснує знецiнення кожного окремого суттєвого фiнансового активу, або сукупностi
фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. Якщо Товариство визначає, що немає
об'єктивних свiдчень для знецiнення iндивiдуально оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд
його суттєвостi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику для колективної оцiнки на предмет знецiнення. Активи, що
iндивiдуально оцiнюються на предмет знецiнення та за якими визнаний або продовжує
визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до колективної оцiнки.
Сума визначеного збитку вiд знецiнення вимiрюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних
втрат, якi ще не були понесенi). Теперiшня вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою фiнансового активу.
Балансова вартiсть активу знижується за рахунок використання рахунку резерву, а збиток
вiдображається в прибутках або збитках. Процентний дохiд (вiдображений як фiнансовий дохiд в
прибутках або збитках) продовжує нараховуватися за зниженою балансовою вартiстю, з
використанням процентної ставки, що використовується для дисконтування майбутнiх грошових
потокiв з метою визначення збитку вiд знецiнення. Позики разом з вiдповiдними резервами
списуються, якщо немає реальних перспектив щодо їх вiдшкодування, i все забезпечення
реалiзовано чи передано Товариству. Якщо в наступному роцi сума очiкуваних збиткiв вiд
знецiнення збiльшується або зменшується у зв'язку з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання
знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом
коригування рахунку резерву. У випадку вiдшкодування збиткiв, сума вiдшкодування
вiдображається за кредитом фiнансових витрат у прибутках та збитках.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi об’єктивних ознак знецiнення
фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як доступнi для продажу, об’єктивнi ознаки
знецiнення включають значне або довготривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiй
вiдносно їх первiсної вартостi. «Значущiсть» необхiдно оцiнювати в порiвняннi з первiсною
вартiстю iнвестицiй, а «тривалiсть» - в порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива
вартiсть була нижчою, нiж первiсна вартiсть. При наявностi ознак знецiнення, сукупний збиток,
який розраховується як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю за
вирахуванням збитку вiд знецiнення по iнвестицiї, ранiше визнаного в прибутках або збитках виключається з iншого сукупного доходу i визнається в складi прибутку або збитку. Збитки вiд
знецiнення iнвестицiй в капiтал не сторнуються через прибуток або збиток; збiльшення
справедливої вартостi таких iнвестицiй пiсля знецiнення визнається у складi iншого сукупного
доходу.
Визначення того, що є «значним» або «тривалим», вимагає судження. При винесеннi даного
судження Товариство оцiнює, серед iнших чинникiв, тривалiсть або ступiнь, в якiй справедлива
вартiсть iнвестицiй менша, нiж її вартiсть.
Знецiнення боргових iнструментiв, класифiкованих як доступних для продажу, оцiнюється на
основi тих самих критерiїв, що i фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою
вартiстю. Проте, сума знецiнення є накопиченим збитком, оцiненим як рiзниця мiж

амортизованою вартiстю та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд
знецiнення iнвестицiї, ранiше визнаного в прибутках або збитках.
Процентнi доходи продовжують нараховуватися на основi зменшеної балансової вартостi активу, з
використанням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з
метою визначення збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових
доходiв. Якщо в наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке
збiльшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд
знецiнення у складi прибутку або збиткiв, збиток вiд знецiнення сторнується через прибутки або
збитки.
Фiнансовi зобов’язання
Фiнансовi зобов’язання при первiсному визнаннi класифiкуються як фiнансовi зобов’язання за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, кредити та
позики або похiднi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування при ефективному
хеджуваннi.
Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, скоригованою у випадку
кредитiв та позик на безпосередньо пов’язанi з ними транзакцiйнi витрати.
Фiнансовi зобов’язання Товариства включають поточну кредиторську заборгованiсть, кредити та
позики.
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток включають фiнансовi зобов’язання, утримуванi для продажу, i фiнансовi зобов'язання, якi
пiсля первiсного визнання призначаються як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо вони придбанi з метою
продажу в осяжному майбутньому. Прибутки та збитки за такими зобов’язаннями вiдображаються
у складi прибуткiв або збиткiв перiоду.
Призначення фiнансових зобов'язань як таких, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, здiйснюється на дату первiсного визнання i лише за умови дотримання
критерiїв, передбачених МСБО 39. Товариство не призначало будь-яких фiнансових зобов'язань як
таких, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток .
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у
прибутках або збитках при припиненнi визнання зобов'язань, а також в процесi амортизацiї за
методом ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiї при придбаннi та
комiсiйних винагород або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя за методом ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат.
Дана категорiя фiнансових зобов’язань в основному представлена процентними кредитами i
позиками.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, яка, як правило, погашається протягом 5-30 днiв,
вiдображається за справедливою вартiстю вiдшкодування, що має бути сплачена в майбутньому за
отриманi товари та послуги незалежно вiд того, чи Товариству було виставлено рахунок.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив (або - де прийнятно - частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися у балансi, якщо:
- строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; або
- Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та або (a) передала
практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) не передала, але i не зберiгає за собою
практично всiх ризикiв та вигiд вiд активу, але передала контроль над цим активом.

Якщо Товариство передало всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала
транзитну угоду, воно оцiнює, чи зберегло ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi, i якщо
так, то в якiй мiрi. Коли воно не передало, але й не зберiгає за собою практично всi ризики i
вигоди вiд активу, а також не передало контроль над активом, Товариство продовжує визнавати
переданий актив тiй мiрi, в якiй воно продовжує свою участь у ньому. В цьому випадку
Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання
оцiнюються на основi збережених Товариством прав та обов'язкiв.
Триваюча участь, яка набуває форми гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з
таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою вiдшкодування,
виплата якої може вимагатися вiд Товариства.
Фiнансовi зобов’язання
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється, якщо зобов’язання погашене, анульоване чи
закiнчився строк його дiї. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим
зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення
суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, така замiна або змiни враховуються як припинення
визнання первiсного визнання та початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансових
вартостях визнається у прибутках та збитках.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума - вiдображенню
у звiтi про фiнансовий стан лише тодi, коли iснує юридично закрiплене право на взаємне
зарахування визнаних сум та iснує намiр погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати
актив та погасити зобов’язання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Витрати, пов’язанi з доведенням кожного виду запасiв до теперiшнього мiсцезнаходження та
стану, облiковуються таким чином:
- Сировина та товари для подальшого перепродажу – витрати на придбання з використанням
середньозваженого методу;
- Готова продукцiя i незавершене виробництво – вартiсть прямих витрат на матерiали i оплату
працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат на основi звичайної виробничої
потужностi, але не включаючи витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї ґрунтується на оцiночнiй цiнi реалiзацiї в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних з доведенням
продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках та у касi, а
також банкiвськi депозити, розмiщенi в українських банках на рiзнi строки, вiд семи дiб до двох
мiсяцiв, залежно вiд потреб Товариства у коштах.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi
кошти та їх еквiваленти, як зазначено вище, за вирахуванням вартостi непогашених банкiвських
овердрафтiв, оскiльки вони вважаються невiд’ємною частиною дiяльностi Товариства з управлiння
грошовими коштами.
Резерви
Резерв визнається, коли Товариство має теперiшнє право (юридичне або конструктивне) внаслiдок
минулої подiї, й iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття
економiчних вигiд та сума зобов'язання може бути надiйно оцiнена. У разi, якщо Товариство
очiкує компенсацiї всiєї або певної суми вiдповiдного резерву (наприклад, шляхом страхового
контракту), компенсацiя визнається як окремий актив, але лише тодi, коли ймовiрнiсть отримання
компенсацiї є цiлком реальною. Витрати, пов'язанi з резервом, вiдображаються у складi прибутку
або збитку за вирахуванням будь-яких вiдшкодувань.
Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума резервiв визначається шляхом
дисконтування iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає ризики,
пов’язанi з певним зобов’язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення

суми резерву, в результатi плину часу, визнається як фiнансовi витрати.
Виплати працiвникам
Товариство не здiйснює жодних пенсiйних вiдрахувань, крiм вiдрахувань до Державного
пенсiйного фонду України, який вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, що
розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. У звiтi про сукупний дохiд цi
витрати вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата була нарахована. Товариство не має
програм додаткових виплат при виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi
вимагали б додаткових нарахувань.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi
сутi такої угоди на дату початку строку оренди. Угода є орендою або мiстить ознаки оренди, якщо
виконання умов договору залежить вiд використання конкретного активу або активiв, або право
використання активу чи активiв в результатi даної угоди переходить вiд однiєї сторони до iншої,
навiть якщо про це явно не вказано в договорi.
Товариство як орендар
Оренда класифiкується на дату початку строку оренди як фiнансова або операцiйна оренда.
Оренда, за якою здiйснюється перехiд практично всiх ризикiв та вигiд, пов’язаних з володiнням
орендованим активом, визначається як фiнансова.
Фiнансова оренда капiталiзується на дату початку строку оренди за справедливою вартiстю
орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, – за теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами i зменшенням
зобов’язання за орендою так, щоб досягти постiйної ставки процента на непогашену суму
зобов’язання. Вартiсть фiнансування вiдображається у складi прибуткiв та збиткiв.
Орендованi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Проте, якщо
вiдсутня обґрунтована впевненiсть в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у
кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом найменшого з наступних перiодiв:
розрахований термiн корисного використання або строк оренди.
Операцiйна оренда - це оренда, що не вiдповiдає критерiям фiнансової оренди. Платежi за
операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд лiнiйним методом
протягом строку оренди.
Товариство як орендодавець
Договори оренди, за якими у Товариство залишаються практично всi ризики та вигоди вiд
володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при
укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу
та визнаються протягом строку оренди на тiй основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi оренднi
платежi визнаються як дохiд у тому перiодi, в якому вони були отриманi.
Визнання доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає економiчнi
вигоди, та сума доходiв може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманої винагороди або такої, що пiдлягає отриманню, iз врахуванням визначених в
договорi умов платежу та за вирахуванням дисконтiв, знижок та iнших торгових податкiв i зборiв.
Для визнання доходiв також повиннi виконуватися наступнi критерiї:
Реалiзацiя продукцiї
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди вiд володiння продукцiєю
переходять до покупця, як правило, пiсля поставки продукцiї.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг, пов’язаних iз ремонтом устаткування для виробництва хлiба та
хлiбобулочних виробiв, визнається у перiодi, коли послуги були наданi, виходячи iз загальної
вартостi договору та ступеня його виконання.
Процентний дохiд
Для всiх фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, i процентних
фiнансових активiв, класифiкованих як доступних для продажу, дохiд визнається з використанням
методу ефективної процентної ставки. Ефективна процентна ставка є такою, що точно дисконтує

розрахованi майбутнi грошовi потоки протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента
або коротшого перiоду, в разi необхiдностi, до чистої балансової вартостi фiнансового активу.
Процентний дохiд включається до фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується лiнiйним методом протягом вiдповiдного
строку оренди та включається до складу iншого операцiйного доходу.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою,
що очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згiдно
з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що
використовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки та закони, якi набули чинностi чи
фактично прийнятi на звiтну дату.
Поточний податок на прибуток, який вiдноситься до статей, безпосередньо визнаних у власному
капiталi, визнається у складi власного капiталу, а не у прибутках або збитках. Керiвництво
перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, по вiдношенню до
яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i у разi
необхiдностi створює резерви.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань шляхом визначення усiх
тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов’язань i їх балансовою вартiстю для
цiлей фiнансової звiтностi станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, окрiм наступних випадкiв:
- вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу
чи зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, i яка на момент здiйснення
не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
- вiдстроченi податковi зобов’язання, пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнє пiдприємство, за умови,
що час сторнування вiдповiдних тимчасових рiзниць контролюється Товариством i є висока
iмовiрнiсть того, що такi тимчасовi рiзницi не сторнуватимуться в недалекому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, якi пiдлягають
вирахуванню, податкових кредитiв та накопичених податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi
активи визнаються якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого
можна застосувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає вирахуванню, податковий кредит або
податковi збитки, за винятком наступних ситуацiй:
- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка пiдлягає
вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання у господарськiй
операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу i яка, на момент здiйснення, не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
- стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в
дочiрнє пiдприємство, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує
значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i
Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату i
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що
застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання на основi
податкових ставок i положень податкового законодавства, що набули чинностi або фактично

прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, який вiдноситься до статей, що признанi не в складi прибутку або збитку,
також не визнається в складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються
вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо у власному капiталi.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати, активи та зобов’язання визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
- податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат на
придбання активу або частина видаткової статтi; i
- дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на
додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про
фiнансовий стан.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який обов’язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання
вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi
такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться до того перiоду, в якому вони були
понесенi. Витрати на позики включають виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у зв’язку з
запозиченнями.
Примiтка 1.2.4. «Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення»
Складання фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд керiвництва використання оцiнок та
припущень, що впливають на представленi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та
зобов’язань, розкриття iнформацiї щодо умовних зобов’язань на звiтну дату. Однак невизначенiсть
стосовно таких припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвого коригування
балансової вартостi активiв та зобов’язань, що можуть зазнати впливу в майбутньому.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства, крiм облiкових оцiнок, робило
наступнi судження, якi мають найбiльш суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi:
Класифiкацiя орендних угод
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передбачає передачу практично всiх ризикiв та
вигiд, пов’язаних iз володiнням, в iншому випадку оренда класифiкується як операцiйна. Визнання
оренди фiнансовою або операцiйною залежить бiльше вiд економiчної сутностi операцiї, нiж вiд
форми угоди.
Керiвництво оцiнило, що у разi, якщо строк оренди перевищує 75% строку корисного
використання активу або якщо теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв на момент
передачi активу в оренду перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу, оренда
класифiкується Товариством як фiнансова, за вiдсутностi iнших чiтких ознак.
Оцiнки та припущення
Основнi припущення про майбутнi подiї, а також iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках,
зроблених на звiтну дату, якi можуть бути причиною суттєвих коригувань балансової вартостi
активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Оцiнки та
припущення Товариства ґрунтуються на вихiдних даних, що воно мало у своєму розпорядженнi на
момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнiх
подiй можуть змiнюватися з огляду на ринковi змiни або обставини, непiдконтрольнi Товариству.

Такi змiни вiдображаються в припущеннях в мiру того, як вони вiдбуваються.
Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi
Товариство враховує належну йому iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю, при
цьому змiни справедливої вартостi визнаються у прибутках або збитках. Також, модель
переоцiнки застосовується до землi та будiвель. Здiйснення переоцiнки передбачає використання
значної кiлькостi суджень при визначеннi справедливої вартостi оцiнюваних об’єктiв.
Термiни корисного використання основних засобiв
Товариство оцiнює залишковi строки корисного використання об’єктiв основних засобiв та
нематерiальних активiв принаймнi на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування
вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються вiдповiдно до МСБО 8. Такi оцiнки
можуть мати суттєвий вплив на залишкову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв та
на суму амортизацiї, визнану у прибутках або збитках.
Знецiнення гудвiлу
Аналiз гудвiлу на предмет знецiнення проводиться Товариством щонайменше кожного року. Це
вимагає проведення оцiнки економiчних вигiд вiд використання одиниць, що генерують грошовi
кошти, до яких вiдноситься даний гудвiл. Оцiнка економiчних вигiд вiд використання передбачає
оцiнку Товариством очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиниць, що генерують грошовi
кошти, а також вибiр вiдповiдної ставки дисконтування для розрахунку теперiшньої вартостi
зазначених грошових потокiв.
Судовi позови
Товариство застосовує iстотнi судження при оцiнцi i вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв
виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та претензiями, якi
пiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражу або державного
регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi при визначеннi ймовiрностi
того, що незадоволений позов буде задоволеним, або виникне зобов’язання, а також для
кiлькiсного визначення можливого дiапазону остаточного врегулювання.
Через невизначенiсть, яка є властивою процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд
первiсної оцiнки резерву. Оцiнка зобов’язань може змiнюватися внаслiдок надходження нової
iнформацiї, в першу чергу за рахунок пiдтримки внутрiшнiх фахiвцiв, якщо такi є, або зовнiшнiх
консультантiв, таких як актуарiї або юристи. Перегляд оцiнок може мати iстотний вплив на
майбутнi результати операцiйної дiяльностi.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Нестабiльнiсть полiтичної та
економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2016 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi
вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками
негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна
видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв,
поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В
результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi
проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та
невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i
нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують
зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання
рiзноманiтних тлумачень.
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового
виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням
залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд
України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та
регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше
вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою
залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому,
регуляторному та полiтичному середовищi.

У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i
заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної
економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного
середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте
керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для
забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Примiтка 3. «Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в
якому слiд читати стандарти»
Новi стандарти, якi набули чинностi з 01.01.2016р.:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»: новий стандарт (оприлюднений
в 2014 роцi Радою з МСФЗ i починає дiяти з 01.01.2016р.), визначає вимоги щодо вiдображення у
фiнансовiй звiтностi залишкiв за вiдстроченими рахунками тарифного регулювання, якi
виникають, коли суб’єкт господарювання надає товари або послуги клiєнтам за цiною або
ставкою, яка пiдлягає тарифному регулюванню.
МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»: внесенi поправки з метою пiдвищення якостi
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (надання бiльш актуальної та специфiчної iнформацiї
про компанiю, уникнення розкриття (виключення iз звiтностi) несуттєвої iнформацiї, можливiсть
реорганiзацiї та об’єднання пояснень до фiнансової звiтностi), роз’ясненi правила агрегування та
деталiзацiї iнформацiї, визначенi додатковi вимоги до подання промiжних пiдсумкiв (включаючи
звiрку), пояснення щодо подання iншого сукупного доходу, отриманого вiд iнвестицiй, що
облiковуються за методом дольової участi.
МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»: внесенi поправки дозволяють застосування в
окремiй фiнансовiй звiтностi методу дольової участi (методу участi в капiталi) з метою облiку
iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства.
МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби», МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»: роз’яснення
допустимих методiв амортизацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства»: роз’яснення питання продажу чи передачi в якостi внескiв активiв мiж
iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»: облiк придбання часток участi у спiльних операцiях.
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»: змiна
методу оцiнки вибуття.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»: внесенi поправки щодо
роз’яснення, в яких випадках договори обслуговування квалiфiкуються як «безперервна участь»,
та розкриття iнформацiї про взаємозалiк у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам»: застосування ставки дисконтування регiонального ринку
з однiєю й тiєю ж валютою (наприклад, в Єврозонi).
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»: розкриття iнформацiї в iнших роздiлах
промiжної фiнансовiй звiтностi.
На думку керiвництва Товариства, застосування цих поправок не матиме суттєвого впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
Товариство i в подальшому застосовуватиме дiючi, новi та переглянутi мiжнароднi стандарти та
тлумачення, якщо це вiдповiдатиме законодавству України та буде доречно з точки зору розкриття
повної, прозорої та неупередженої iнформацiї про його дiяльнiсть.
Примiтка 4. Пояснювальна iнформацiя до статей наведених у фiнансовiй звiтностi
Примiтка 4.1 «Нематерiальнi активи» (р.1000-1002 Балансу)
Балансову вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2015р. i 31.12.2016р., а також суми
нарахованої амортизацiї, надходження нематерiальних активiв за 2016 i 2015 роки наведено в
таблицях 1.1 i 1.2 нижче:
Таблиця 1.1
Товариства нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2015 Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк

Нараховано аморти-зацiї за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на 31.12.2016
Пер-вiсна вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя Пер-вiсна ртiсть Нако-пичена аморти-зацiя Первiсна
вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя Пер-вiсна вар-тiсть Накопи-чена аморти-зацiя
Права корист. майном 129 129 - - - - - - 129 129
Права на комерцiйнi позначення 51 41 53 - - 10 - - 104 51
Авторське право та сумiжнi з ним права 4 237 2 783 640 - - 641 - - 4 877 3 224
Разом 4 417 2 953 693 - - 651 - - 5 110 3 604
Таблиця 1.2
Товариства нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2015
Надiй-шло за рiк
Вибуло за рiк
Нараховано аморти-зацiї за рiк
Iншi змiни за рiк Залишок на 31.12.2016
Пер-вiсна вар-тiсть Накопи-чена аморти-зацiя
Пер-вiсна ртiсть Нако-пичена аморти-зацiя
Первiсна вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя Пер-вiсна вар-тiсть Накопи-чена аморти-зацiя
Права корист. майном 129 75 - - - 54 - - 129 129
Права на комерцiйнi позначення 39 25 - - - 4 12 12 51 41
Авторське право та сумiжнi з ним права 3 746 2 387 503 - - 408 (12) (12) 4237 2783
Разом 3 914 2 487 503 - - 466 - - 4 417 2 953
В поточному перiодi Товариство не здiйснювало внутрiшнiх розробок власних нематерiальних
активiв, не проводило їх переоцiнок, перерахунку корисностi об’єктiв, не класифiкувало
нематерiальнi активи як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи Товариства.
Примiтка 4.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» (р.1005 Балансу)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. становлять 2 742 тис.грн. (на
31.12.2015р. – 6 771 тис. грн.) та включають:
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї: 31.12.2016 31.12.2015
- придбання (виготовлення) основних засобiв 1 767 5 801
- придбання iнших необоротних матерiальних активiв 803 725
- придбання створення нематерiальних активiв 172 245
Всього 2 472 6 771
Примiтка 4.3 «Основнi засоби» (р.1010-1012 Балансу)
Вiдомостi щодо руху основних засобiв за 2016 i 2015 роки наведено в таблицях 2.1 i 2.2.
Станом на 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть основних засобiв, утримуваних за договорами
фiнансової оренди, складала 6 313 тис. грн. (2015 р.: 3 551 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2016 р. основнi засоби балансовою вартiстю 226 440 тис. грн. були переданi у
заставу як забезпечення за банкiвськими кредитами (Примiтка 4.13) (2015 р.: 198 498 тис. грн.).
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) станом на 31.12.2016р. складає 27 490 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 8 293
тис.грн.).
Первiсна (переоцiнена вартiсть) повнiстю замортизованих основних засобiв станом на 31.12.2016р.
складає 74 381 тис.грн. (на 31.12.2015р. – 60 011 тис.грн.).
При приєднаннi ПАТ «Вiнницяхлiб» по передавальному балансу на Товариство були переданi
основнi засоби балансова вартiсть яких становить 103 669 тис. грн. (первiсна вартiсть – 110 285
тис. грн., накопичений знос – 6 616 тис. грн.).
Операцiї надходження основних засобiв при приєднаннi ПАТ «Вiнницяхлiб вiдображено у колонцi
«Iншi змiни за рiк» таблицi 2.1.
Примiтка 4.4 «Iнвестицiйна нерухомiсть» (р. 1015-1017 Балансу)

Рух за статтями iнвестицiйної нерухомостi за 2016р. i 2015р.:
Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя Залишкова вартiсть
31 грудня 2014 р. 5692 14 5678
Надiйшло за рiк 125 - 125
Переведення до категорiї нерухомостi, зайнятої власником (281) - (281)
31 грудня 2015 р. 5 536 14 5 522
Надходження при приєднаннi пiдприємств 3 389 72 3 317
Переведення до активiв, утримуваних для продажу (3 352) (51) (3 301)
31 грудня 2016 р. 5 573 35 5 538
Станом на 31 грудня 2016 р. iнвестицiйна нерухомiсть балансовою вартiстю 235 тис. грн. була
переданi у заставу як забезпечення за банкiвськими кредитами (Примiтка 4.13) (2015 р.: 235 тис.
грн.).
Таблиця 2.1
Групи основних
засобiв Залишок на 31.12.2015р. Надiйшло за
рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення
корисностi Iншi змiни за рiк Залишок на 31.12.2016р.
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
2016 рiк
Земельнi дiлянки 25 812 - - - - - - - - - - 25812 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 215 667 12 746 2 409 - - - - 10 881 - 10 2914 2 867 320
990 26 494
Машини та обладнання 157 930 100 968 20 085 - - 7 55 666 16 378 - 7 132 3 615 184 392 120 295
Транспортнi засоби 51 073 38 528 4 037 - - 1 851 1 833 4 019 - 53 259 40 714
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 476 3 353 824 - - 9 6 405 - 239 134 5 530 3 886
Iншi необоротнi матерiальнi активи 6 224 5 863 2 025 - - 90 85 1 017 - - - 8 229 6 866
Разом 461 182 161 458 29 380 - - 2 705 2 590 32 700 - 110 285 6 616 598 212 198 255

Таблиця 2.2
Групи основних
засобiв Залишок на 31.12.2014р. Надiйшло за
рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення
корисностi Iншi змiни за рiк Залишок на 31.12.2015р.
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос

2015 рiк
Земельнi дiлянки 25 812 - - - - - - - - - - 25 812 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 214 896 4 430 559 - - 69 1 8 317 - 281 - 215 667 12 746
Машини та обладнання 149 879 87 467 9 352 - - 1 107 936 14 437 194 - - 157 930 100 968
Транспортнi засоби 49 684 35 921 2 467 - - 1 078 1 038 3 645 - - - 51 073 38 528
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3 885 2 960 599 - - 8 8 401 - - - 4 476 3 353
Iншi необоротнi матерiальнi активи 5 487 5 487 737 - - - - 376 - - - 6 224 5 863
Разом 449 643 136 265 13 714 - - 2 262 1 983 27 176 194 281 - 461 182 161 458
Примiтка 4.5 «Фiнансовi iнвестицiї» (р.1030, 1160 Балансу)
Станом на 31.12.2015р. в складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за
методом участi в капiталi облiковувалась iнвестицiя в ПАТ «Вiннницяхлiб» на суму 128 221
тис.грн.
Протягом 2016 року було проведено обмiн акцiй неконтрольованої частки власностi у ПАТ
«Вiннницяхлiб» на додатково емiтованi акцiї ПАТ «Концерн Хлiбпром» (Примiтка 4.10). Крiм
цього, було завершено процедуру приєднання ПАТ «Вiнницяхлiб» до ПАТ «Концерн Хлiбпром»,
у зв’язку з чим вiдповiднi iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства вiдсутнi на 31.12.2016.
Доходи i витрати вiд участi в капiталi за 2016 рiк вiдсутнi (за 2015 рiк втрати вiд участi в капiталi
склали 1 109 тис.грн.).
Примiтка 4.6 «Гудвiл» (р.1050 Балансу)
Гудвiл, що виник у результатi об’єднання бiзнесу в 2008 р., вiдноситься до Львiвського
хлiбокомбiнату, визначеного як окрема одиниця, що генерує грошовi кошти. Вiдновна вартiсть
пiдроздiлу, що генерує грошовi кошти, визначалася виходячи з вартостi при використаннi з
урахуванням прогнозiв грошових потокiв, зроблених у рамках ухваленої Товариством стратегiї на
п’ять рокiв. Ставка дисконту до оподаткування, що використовувалася до прогнозу грошових
потокiв становила 19,34% (2015 р.: 20,51%).
Коефiцiєнт зростання, використаний для екстраполяцiї грошових потокiв одиницi, що генерує
грошовi кошти, за межами первiсного 5-рiчного перiоду, складала 3,4%. Цей показник не
перевищує середнiй коефiцiєнт зростання для хлiбобулочної галузi.
Розрахунок економiчних вигiд вiд використання одиницi, що генерує грошовi кошти, є особливо
чутливим до наступних припущень:
- Валовий прибуток - керiвництво визначило плановий показник валового прибутку на пiдставi
результатiв минулих рокiв i своїх очiкувань щодо розвитку ринку;
- Iнфляцiя цiн на сировину – оцiночнi значення були отриманi з опублiкованих показникiв.
Прогнознi показники використовувалися за наявностi даних у вiдкритому доступi, в iншому
випадку в якостi iндикатора майбутнiх змiн цiни використовувалися останнi фактичнi данi щодо
змiни цiн на сировину;
- Iндексацiя заробiтної плати - керiвництво визначило в бюджетi iндексацiю заробiтної плати на
основi минулих рокiв i своїх очiкувань щодо розвитку ринку.
В результатi тестування на знецiнення не було виявлено збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на 31 грудня 2016 р., дату проведення тестування на предмет зменшення корисностi,
орiєнтовна вiдновна вартiсть одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищувала його балансову
вартiсть на 185 654 тис. грн.

Примiтка 4.7 «Запаси» (р. 1100-1104 Балансу)
Класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2015 та 31.12.2016 року наведено в таблицi 3.

Таблиця 3
Найменування
показника 31.12.2016 31.12.2015
Виробничi запаси: 32 029 47 341
Сировина й матерiали 20 674 36 875
Запчастини 5 220 5 723
Тара 2 628 2 032
Iншi матерiали 1 842 1 522
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складах 1 046 686
Паливо 459 368
Будiвельнi матерiали 160 135
Незавершене виробництво 498 212
Готова продукцiя 7 002 5 832
Товари 10 955 35 346
Разом 50 484 88 731
Протягом 2016 року виявлено (списано) нестач i втрат на суму 426 тис.грн. (2015 – 1 865 тис.грн.).
Примiтка 4.8 «Дебiторська заборгованiсть» (р. 1125-1155, Балансу)
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строком непогашення вiдображена у таблицях 4.1 i
4.2.
Таблиця 4.1
Найменування показника Всього на 31.12.2016р. у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 113 972 98 695 15 277 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 11 052 11 052 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 004 1 004 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 31 653 29 316 - 2 337

Таблиця 4.2
Найменування показника Всього на 31.12.2015 у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 102 742 66 274 36 468 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 4 371 4 371 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 459 1 459 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 712 3 510 118 1 084
Чиста балансова вартiсть дебiторської заборгованостi вважається суттєво наближеною до
справедливої вартостi.
Уся дебiторська заборгованiсть була переглянута на предмет знецiнення. Пiд дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть нараховано
резерв який станом на 31.12.2015 становив 29 959 тис.грн. Протягом 2016 року донараховано
резерву сумнiвних боргiв на суму – 2 140 тис.грн., списано безнадiйної дебiторської
заборгованостi – 1 490 тис. грн., сторновано резерву на суму – 3 446 тис. грн. станом 31.12.2016
року залишок резерву сумнiвних боргiв становить 26 463 тис. грн.
Пiд дебiторську заборгованiсть за виданими авансами нараховано резерв який станом на
31.12.2015 становив 7 419 тис.грн. Протягом 2016 року донараховано резерву сумнiвних боргiв на
суму – 1 тис.грн., сторновано резерву на суму – 18 тис. грн. станом 31.12.2016 року залишок
резерву сумнiвних боргiв за виданими авансами становить 7 402 тис. грн.
Примiтка 4.9 «Iншi оборотнi активи» (р. 1190, Балансу)
Станом на 31.12.2015р. i 31.12.2016 склад Iнших оборотних активiв був наступним:

Таблиця 5
Найменування
показника 31.12.2016 31.12.2015
Виданi позики 460 530
Податковий кредит з ПДВ 482 8 228
Разом: 942 8 758
Примiтка 4.10 «Власний капiтал» (р. 1400-1430 Балансу)
На позачергових загальних зборах Товариства вiд 21.01.2016 р. було прийнято рiшення про випуск
акцiй Товариства, з метою конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницяхлiб»
та затверджено рiшення про такий випуск. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на
загальну суму 1 039 тис. грн., номiнальною вартiстю одна копiйка в бездокументарнiй формi
iснування простих iменних акцiй у кiлькостi 103 971 000 штук, видано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним №41/1/12016-Т та датою реєстрацiї 26 квiтня
2016 року. Внаслiдок здiйснення Центральним депозитарiєм цiнних паперiв операцiй у системi
депозитарного облiку щодо обслуговування процесу конвертацiї акцiй товариств, що
припиняються шляхом приєднання, в акцiї товариства, до якого здiйснюється приєднання, та
анулювання акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї (Публiчне акцiонерне товариство «Вiнницяхлiб»
володiло акцiями Товариства номiльнальною вартiстю 810 тис. грн.), вiдбулися змiни у статутному
капiталi Товариства. Статутний капiтал Товариства був збiльшений на суму 229 тис. грн., тобто iз
163 317 тис. грн. до розмiру 163 546 тис. грн.
Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 зареєстрований та випущений акцiонерний капiтал ПАТ “Концерн
Хлiбпром” склав 16 354 578 тис. (31 грудня 2016: 16 331 650 тис.) звичайних акцiй номiнальною
вартiстю 0,01 грн. за одну акцiю. Всi акцiї мають рiвнi права голосу.
Власники звичайних акцiй мають право на отримання оголошених дивiдендiв, якщо не iснують
накладенi обмеження.
Частки акцiонерiв у капiталi Компанiї розподiлялись таким чином:
Акцiонери 31.12.2016 31.12.2015
Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment 72,51% 72,61%
“Унiверсальна iнвестицiйна група” 24,96% 25,00%
Iншi (резиденти та нерезиденти) 2,53% 2,39%
100% 100%
Рух за статтями випущеного та повнiстю сплаченого статутного капiталу був таким:
Кiлькiсть акцiй
за номiнальною вартiстю 0,01 грн.
Номiнальна
вартiсть
На 31 грудня 2015 р. 16 331 650 000 163 316 500
Емiсiя акцiй з метою конвертацiї 103 971 000 1 039 710
Анулювання акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї (81 042 946) (810 429)
На 31 вересня 2016р. 16 354 578 054 163 545 781

Примiтка 4.11 «Довгостроковi зобов’язання» (р. 1510-1515 Балансу)
Станом на 31.12.2016р. i 31.12.2015 довгостроковi зобов’язання були наступними:
Таблиця 6
Ефектив-на про-центна ставка, % Строк погашення 2016 р. 2015 р.
Довгостроковi кредити банкiв:
Кредит у сумi 10 000 тис. дол. США, отриманий вiд мiжнародної фiнансової установи країничлена ОЕСР 9.43% 05.03.2018 р. 126 385 149 834
Банкiвський кредит у сумi 117 880 тис. грн. UIRD 3M+4% 05.03.2018 р. 71 980 99 580
Банкiвський кредит у сумi 510 тис. євро 11.76% 16.10.2017 р. – 2 441
Банкiвський кредит у сумi 50 000 тис. грн. 18,00% 31.10.2019 р. 45 000
Всього довгостроковi кредити банкiв 243 365 251 855
Iншi довгостроковi зобов'язання:
Незабезпеченi облiгацiї
19,00% незабезпеченi облiгацiї серiї F 18,91% 24.05.2017 р. – 50 063
– 50 063
Зобов’язання з фiнансової оренди 3кв. 2017- 1кв. 2019 1 790 1 427
1 790 1 427
Iншi зобов'язання
Позика у сумi 15 000 тис. дол. США 11,17% 25.01.2025 р. 83 971 73725
Безвiдсоткова позика у сумi 54 158 тис. грн. 04.01.2018 р. 54 158 54575
Безвiдсоткова позика у сумi 19 515 тис. грн. 04.01.2018 р. 19 515 –
Довгостроковi нарахованi вiдсотки по позицi 25.01.2025 р. 12 426 7 012
Iншi довгостроковi зобов'язання 04.01.2018 р. 5 588 –
175 658 135 312
Всього iншi довгостроковi зобов'язання 177 448 186 802

Примiтка 4.12 «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» (р.
1610 Балансу)
Таблиця 7
Ефектив-на про-центна ставка, % Строк погашення 2016 р. 2015 р.
Поточна частина довгострокових кредитiв та позик:
Зобов’язання з фiнансової оренди 3кв. 2017- 1кв. 2019 2 244 1 355
2 244 1 355
Незабезпеченi облiгацiї
19,00% незабезпеченi облiгацiї серiї Е 19,05% 23.02.2016 р. – 16 955
– 16 955
Забезпеченi кредити
Кредит у сумi 10 000 тис. дол. США, отриманий вiд мiжнародної фiнансової установи країничлена ОЕСР 10,89% 05.03.2018 р. 43 927 26 771
Банкiвський кредит у сумi 117 880 тис. грн. UIRD 3M+4% 05.03.2018 р. 27 600 18 300
Банкiвський кредит у сумi 50 000 тис. грн. 18,00% 31.10.2019 р. 5 018 –

Банкiвський кредит у сумi 510 тис. Євро 11.76% 16.10.2017 р. 2 666 2 929
79 211 48 000
Всього короткостроковi кредити та позики 81 455 66 310
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. непогашенi кредити та позики були забезпеченi наступним
чином:
2016 р. 2015 р.
Основнi засоби 226 789 198 498
Права вимоги щодо майбутнiх грошових надходжень вiд договорiв з продажу 100 000 100 000
Iнвестицiйна нерухомiсть 235 235
327 024 298 733
Крiм того, станом на 31 грудня 2016 р., 97% акцiй Компанiї були переданi в заставу в якостi
забезпечення по процентних позиках з боку основних акцiонерiв (2015 р.: 97% акцiй).
Станом на 31 грудня 2016 р. Товариство мало 162 792 тис. грн. (еквiвалентно 5 987 тис. дол. США)
невикористаних позикових коштiв, якi можуть бути отриманi для фiнансування її операцiйної та
iнвестицiйної дiяльностi у майбутньому.
Примiтка 4.13 «Iншi поточнi зобов’язання i забезпечення» (р. 1615-1690 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi на кiнець звiтного перiоду носить поточний
характер i не вважається простроченою.
Протягом 2016 року Пiдприємство погасило 5-рiчнi облiгацiї серiї Е, випущенi на суму 50 млн грн.
Викуп облiгацiй завершився 24 лютого 2016 року. Сума погашення – 16 956 тис. грн. Крiм цього
було пiдписано договiр iз банкiвською установою на рефiнансування облiгацiй серiї F на суму 50
000 тис. грн.
Товариство нараховує резерви для забезпечення виплат вiдпусток працiвникам, якi вiдображає у
р.1660 «Поточнi забезпечення» Балансу «Звiту про фiнансовий стан». Забезпечення виплат
вiдпусток працiвникам станом на 31.12.2015 становило 11 429 тис.грн. Протягом 2016 року
донараховано резерву вiдпусток на суму – 22 926 тис.грн., використано протягом звiтного року –
17 410 тис.грн., станом 31.12.2016 року залишок резерву виплат вiдпусток працiвникам становить
16 945 тис. грн. Крiм цього у рядку р.1660 вiдображаються iншi забезпечення, що на 31.12.2016
року становлять 1 538 тис. грн.
Класифiкацiя iнших поточних зобов’язань (р. 1690 Балансу) станом на 31.12.2015 та 31.12.2016
року наведено в таблицi 8.
Таблиця 8
Найменування
показника 31.12.2016 31.12.2015
ПДВ зобов'язання - 15 205
Нарахованi проценти до сплати 5 909 5 580
Отримана фiнансова допомога - 5 251
Iншi поточнi зобов’язання 2 182 1 119
Разом 8 091 27 155
Примiтка 4.14 «Доходи та витрати Товариства наведенi в Звiтi про фiнансовi результати»
Розкриття доходiв отриманих Товариством за 2016 i 2015 роки наведена в таблицi 9.
Таблиця 9
Найменування статтi доходiв 2016 2015
р. 2000 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 965 463 887 383
Реалiзацiя хлiба та хлiбобулочних виробiв 859 946 797 728
Реалiзацiя товарiв 101 295 79 502
Доходи вiд надання послуг 4 221 10 153
р. 2120 Iншi операцiйнi доходи 32 466 11 451
Результат вiд торгових операцiй 17 461 2 695
Дохiд вiд продажу запасiв 8 344 3 836
Дохiд вiд розформування резерву сумнiвних боргiв 1 168 Дохiд вiд операц.оренди 2 058 1 088

Прибуток вiд торгiвлi валютою - 1 339
Iншi операцiйнi доходи 3 435 2 493
р. 2220 Iншi фiнансовi доходи 5 093 4 095
р. 2240 Iншi доходи 4 894 4 867
Всього доходiв 1 007 916 907 796
Суми доходiв у р. 2220 (Iншi фiнансовi доходи) являють собою процентнi доходи за залишками
коштiв на поточних рахунках в банках. Суми доходiв у р. 2240 (Iншi доходи) включають дохiд вiд
дисконтування довгострокових нарахованих вiдсоткiв по позицi нерезидента.

Розкриття витрат понесених Товариством за 2016 i 2015 роки наведена в таблицi 10.
Таблиця 10
Найменування статтi витрат 2016 2015
р. 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 613 353 557 839
Собiвартiсть х/б виробiв 541 582 495 869
Собiвартiсть проданих товарiв 65 839 54 968
Собiвартiсть наданих послуг 5 932 7 002
р. 2130 Адмiнiстративнi витрати 112 326 66 864
Витрати на оплату працi 78 996 40 975
Матерiальнi витрати (паливо, канцтовари та iн.) 5 283 4 738
Амортизацiя 4 154 2 642
Професiйнi послуги 4 563 4 397
Оренда 2 816 1 471
Банкiвськi комiсiї 2 033 979
Податки 4 581 2 352
Обслуговування та ремонти основних засобiв 1 949 1 914
Комунальнi послуги (вода, газ, електроенергiя) 2 055 1 695
Iншi витрати 5 896 5 701
р. 2150 Витрати на збут 175 065 150 415
Витрати на оплату працi 85 265 63 177
Матерiальнi витрати (паливо, пакувальнi матерiали, офiснi витрати) 29 780 37 286
Транспортування 18 939 15 925
Маркетинговi витрати 13 927 14 147
Обслуговування та ремонти основних засобiв 11 417 4 392
Амортизацiя 7 512 5 950
Витрати на зберiгання продукцiї 3 714 3 589
Комунальнi послуги (вода, газ, електроенергiя) 2 104 1 719
Iншi витрати 2 407 4 230
р. 2180 Iншi операцiйнi витрати 9 546 14 259
Амортизацiя 3 104 515
Списання сумнiвних боргiв - 8 020
Штрафи i пенi 1 495 256
Соцiальнi витрати 1 809 807
Iншi операцiйнi витрати 3 138 4 661
р. 2250 Фiнансовi витрати 66 114 58 809
р. 2255 Витрати вiд участi в капiталi - 1 109
р. 2270 Iншi витрати 32 987 146 032
Неоперацiйна курсова рiзниця 32 744 145 744
Iншi 243 288
Всього витрат 1 009 391 995 327

Примiтка 4.15 «Податок на прибуток» (р. 2300, Звiту про фiнансовi результати)
Згiдно з чинним законодавством, дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у розмiрi – 18%.
Нарахування податку на прибуток за 2016 рiк не здiйснювалось.
Витрати з податку на прибуток, якi вiдображенi у Звiтi про сукупний дохiд, являють собою змiну
вiдстрочених податкових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31.12.2016р. i
31.12.2015р. сформованi в основному за рахунок тимчасових податкових рiзниць за основними
засобами i наведенi у таблицi 11.
Таблиця 11
Найменування показника 31.12.2016 31.12.2015
Основнi засоби 33164 15 627 15 627
Iншi тимчасовi рiзницi ( 684 ) ( 1 097 )
Всього 32 480 14 530
У зв’язку iз приєднанням ПАТ Вiнницяхлiб на Товариство перейшли вiдстроченi податковi
зобов’язання по тимчасових рiзницях за основними засобами у розмiрi 18 626 тис. грн.
Примiтка 4.16. «Умовнi та контрактнi зобов’язання»
Податкове та iнше законодавство
Товариство здiйснює свої операцiї в Українi в юрисдикцiї українських податкових органiв.
Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з iнших питань,
зокрема валютного контролю та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчi та
нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору
мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших урядових органiв. Випадки
непослiдовного тлумачення не є поодинокими.
Нещодавнi подiї в Українi свiдчать про те, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю
щодо тлумачення ними положень законодавства та визначення суми податкiв, що призводить до
можливостi оскарження операцiй та видiв дiяльностi, якi не були оскарженi у минулому. Таким
чином, можуть бути нарахованi значнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Фiскальнi
перiоди для перевiрки податкiв залишаються вiдкритими упродовж трьох календарних рокiв, що
передують року проведення перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати довшi
перiоди.
Станом на 31 грудня 2016 р. керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що
регулюють дiяльнiсть Товариства, є правильним, i Товариство дотримувалось усiх нормативних
положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Судовi розгляди
В ходi звичайного ведення господарської дiяльностi Товариство виступає стороною рiзних
судових процесiв та спорiв. Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов’язань, що можуть
виникнути внаслiдок цих судових процесiв та спорiв, не матиме значного негативного впливу на
фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства в майбутньому.
Страхування
Страхування в Українi знаходиться у станi становлення, й багато форм страхування, звичних в
iнших країнах свiту, ще недоступнi. Товариство має страхове покриття бiльшостi своїх основних
засобiв.
Iнвестицiйнi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. Товариство не мало значних iнвестицiйних зобов’язань.
Примiтка 4.17. «Ризики»
Основнi фiнансовi зобов’язання Товариства включають банкiвськi кредити i небанкiвськi позики.
Головною метою цих фiнансових зобов’язань є забезпечення фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство має деякi iншi фiнансовi iнструменти такi як, наприклад, дебiторська та кредиторська
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйної дiяльностi.
Товариство не бере участi в суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових

iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками Товариства сфокусована на згладжуваннi
ефекту непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України й спрямована на
зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.
Управлiння ризиками здiйснюється фiнансовими вiддiлами Товариства. Основнi ризики,
притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства, включають: валютний ризик, ризик лiквiдностi,
кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв поданi
нижче.
Валютний ризик
Товариство здiйснює свої операцiї переважно в таких валютах: українська гривня (“грн.”), долар
США (“дол. США”) та Євро. Офiцiйнi курси цих валют до гривнi, встановленi Нацiональним
банком України (“НБУ”), становили:
Дол. США Євро
На 31 грудня 2015 р. 24,00 26,22
На 31 грудня 2016 р. 27,19 28,42
Валютний ризик Товариства виникає здебiльшого на основi кредитiв та позик до сплати,
деномiнованих в iноземнiй валютi. Процедури Товариства з управлiння валютним ризиком
включають постiйний контроль динамiки обмiнного курсу на мiсцевому та мiжнародних валютних
ринках.
Ризик лiквiдностi
Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у
використаннi умов кредитування, що надаються постачальниками та банками.
Товариство аналiзує свої активи та зобов’язання за строками погашення та планує свою
лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на значнi кредитнi ризики,
включають переважно кошти на банкiвських рахунках, торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть, наданi кредити та передоплати.
Грошовi кошти Товариства переважно розмiщуються в найбiльших надiйних банках України.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву на безнадiйну заборгованiсть.
Товариство не вимагає застави за своїми фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну
полiтику, за якої потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Полiтика Товариства
полягає в тому, що всi покупцi, окрiм пов’язаних сторiн, якi бажають працювати на умовах
кредиту, мають пройти вiдповiднi процедури пiдтвердження платоспроможностi. Сума наданого
кредиту визначається окремо для кожного покупця.
Можливi кредитнi ризики Товариства вiдслiдковуються та аналiзуються в кожному конкретному
випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено в
резервах знецiнення активiв.
Процентний ризик
Ризик змiни ринкових процентних ставок пов’язаний переважно з процентними кредитами та
позиками Товариства, залучених на умовах плаваючих процентних ставок.
Управлiння капiталом
Товариство розглядає позиковий капiтал та власний капiтал як основнi джерела формування
капiталу. Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi
продовжувати функцiонувати як постiйно дiюче пiдприємство з метою отримання прибуткiв для
акцiонерiв та вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх
операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства з
управлiння капiталом спрямована на забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з
метою зменшення сукупних витрат на залучення капiталу й забезпечення гнучкостi доступу
Товариства до ринкiв капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства та може коригувати свою
полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, ринкових
тенденцiях та стратегiї розвитку Товариства.
Примiтка 4.18. «Операцiї з пов’язаними сторонами»

Пов’язанi сторони включають акцiонерiв Компанiї, пiдприємства, в яких зазначенi акцiонери
одноосiбно чи спiльно мають контрольну частку участi, та усi iншi пов’язанi сторони, що є
особами, якi зазнають значного впливу з боку акцiонерiв Компанiї i ключового управлiнського
персоналу.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам
обумовленi колективним договором.
Операцiї з пов’язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що домiнують
в операцiях мiж незалежними сторонами.
Товариство мало наступнi залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2016р.
та 31.12.2015р.:
31.12.2016 31.12.2015
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 23 749 25 865
Передоплати та iншi оборотнi активи 1 281 546
Iншi довгостроковi зобов'язання 59 746 54 575
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1 776 2 882
Передоплати отриманi - 8 116
Короткостроковi зобов’язання за договором фiнансової оренди 2 244 1 355
Довгостроковi зобов’язання за договором фiнансової оренди 1 790 1 427
За перiоди, що завершились 31 грудня, Товариство здiйснило такi операцiї з пов’язаними
сторонами:
2016 2015
Придбання запасiв 13 277 17 986
Отриманi професiйнi послуги 7 022 3 352
Витрати по фiнансовiй орендi 1 788 1 088
Продаж товарiв i послуг 139 513 108 436
Дохiд вiд оперативної оернди 1 164 228
Iншi витрати 1 717 432

Примiтка 4.19. «Подiї пiсля звiтної дати»
Пiсля 31 грудня 2016р. до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску (28 лютого 2017
року) не виникало подiй, якi б мали значний вплив на дiяльнiсть Товариства.
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