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
(посада)

(підпис)
МП

Крилов Андрiй Юрiйович
(прізвище та ініціали керівника)
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00447818
4. Місцезнаходження
20200, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська,
будинок 35-А
5. Міжміський код, телефон та факс
0(4740) 2-28-22, 0(4740) 2-50-08
6. Електронна поштова адреса
00447818@afr.com.ua, igor.teliga@zvenigora.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.zvenigora.c
om
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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 включенодо складу іпотечного покриття
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21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. 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)
33. Примітки:
1. Основнi вiдомостi про емiтента (доповнення до п.9)
Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не брав участь в створеннi юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря.
Iнформацiя не надається тому, що посада корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не
передбачена.
5. Iнформацiя про рейтiнгове агенство.
Iнформацiя не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась.
10. Iнформацiя про дивiденди
За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента.
2) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;
3) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;
4) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало;
5) iнформацiя не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй акцiонерне
товариство не проводило.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
6) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних не надається
тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв.
7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства
"Звенигородський сироробний комбiнат" вiд 26 квiтня 2016 року приийнято рiшення про вчинення
Товариством значного правочину, а саме: збiльшення кредитної лiнiї згiдно проекту Змiн та Доповнень
№10 до Договору з UAH 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мiльйонiв гривень) до UAH 27 000 000,00
(двадцяти семи мiльйонiв гривень), з подальшим збiльшенням до UAH 45 000 000,00 (сорока п'яти
мiльйонiв гривень).
8) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких
є заiнтересованiсть не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання
згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Iнормацiя не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi борговi цiннi папери не випускав.
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18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi
облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
28. Вiдомостi про аудиторський висновок.
Iнформацiя не надається тому, що Публічне акціонерне товариство заповнює розділ Текст
аудиторського висновку (звіту).
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть.
Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечення об'єктами нерухомостi).
За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №561243
3. Дата проведення державної реєстрації
22.09.1995
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
188855557,8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
484
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру
46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
2) МФО банку
300539
3) Поточний рахунок
26002003030700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна" (в долларах США)
5) МФО банку
300539
6) Поточний рахунок
26003013030700
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Номер
Дата
Дата
Вид діяльності
Державний орган, що видав
ліцензії
видачі
закінчення
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(дозволу)

дії ліцензії
(дозволу)
5
17.07.2019

1
2
3
4
Лiцензiя на придбання,
АЕ № 293103 01.08.2014
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск)
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА
використання прекурсорiв
НАРКОТИКАМИ
Опис
Термiн дiї лiцензiї до 17.07.2019 року.
Спецiальний дозвiл на
№ 5621
03.08.2012 Державна служба геолог та 03.08.2032
користування надрами
надр України
Дата закiнчення дiї дозволу - 03.08.2032 р.
Опис
Дозвiл на спецiальне
водокористування
Опис

№ Укр 509А/Чрк

12.08.2015

Департамент екологiї та
28.08.2020
природних ресурсiв
Черкаської обласної державної
адмiнiстрацiї
Термiн дiї дозволу до 28.08.2020 року.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
належать
особи засновника та/або
засновника
Місцезнаходження
засновнику та/або
учасника
та/або учасника
учаснику (від
загальної
кількості)
18001, Україна, Черкаська обл.,
Регiональне вiддiлення Фонду
21368158
Соснiвський р-н, м. Черкаси, бул.
0
Державного майна України
Шевченка, 185
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
фізичної особи
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор (керiвник)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крилов Андрiй Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СО 093752 25.02.1999 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя - магiстр з адмiнiстративного
менеджменту
6) Стаж роботи (років)
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7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Комерцiйний директор ПАТ "ЗСК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2014, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової осiб емiтента (згiдно статуту): -1. Управляє поточною
дiяльнiстю товариства. 2. Прийом та звiльнення працiвникiв. 3. Укладає господарськi угоди згiдно
Статуту. 4. Управляє банкiвськими рахунками.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої винагороди в тому числi в
натуральнiй формi.
Рiшенням Правлiння вiд 03 грудня 2013 року (Протокол Правлiння ПАТ "ЗСК" вiд 03.12.2013 року)
призначено пана Андрiя Крилова Генеральним директором з 01 сiчня 2014 року. Особа обрана на посаду
на невизначений термiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор,
генеральний директор.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жiром Кутан (Jerome COUTANT)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1960
5) Освіта
Європейська школа Бiзнесу в Лiонi (Францiя), квалiфiкацiя - менеджмент компанiї
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Уповноваженого директора компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Правлiння товариства. Рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано Головою Правлiння
Жiрома Кутана (Jerome COUTANT).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 32 рок.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: уповноважений директор,
голова правлiння.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Уповноваженого директора компанiї
Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Олiв'є де СIГАЛОНI (Olivier de SIGALONY)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1960
5) Освіта
Паризький унiверситет, квалiфiкацiя - французький професiйний контролер-аудитор вищої
квалiфiкацiї
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiнансовий директор компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Правлiння товариства. Рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано Членом Правлiння Олiв'є
де СIГАЛОНI (Olivier de SIGALONY).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Фiнансового директора компанiї Савенсiя
Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Франсуа Волфовскi (Francois WOLFOVSKI)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1958
5) Освіта
"Institute Commercial Superieur- Paris (France)", квалiфiкацiя - Public Accountant
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник генерального директора компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Правлiння товариства. Рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано Членом Правлiння
Франсуа Волфовскi (Francois WOLFOVSKI).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального
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директора.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду замiсника генерального директора компанiї
Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДЕНИСЕНКО Олександр Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища, Одеський технологiчний iнститут холодильної промисловостi, квалiфiкацiя - iнженермеханiк
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ЗСК", Директор з розвитку бiзнесу в Українi та Росiї.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) затверджено Статут
Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової ради 5 осiб i обрано Головою
Наглядової ради ДЕНИСЕНКО Олександра Петровича (Denysenko Oleksandr).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з розвитку бiзнесу
в Українi та Росiї.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала посад на iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1953
5) Освіта
Бiзнес школа НЕС, квалiфiкацiя - фiнанси
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з органiзацiї нового виробництва та партнерства компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi
Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
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Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) затверджено Статут
Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової ради 5 осiб i обрано Членом
Наглядової ради П'єра Лавернь (Pierre LAVERGNE).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з органiзацiї
нового виробництва та партнерства.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду директора з органiзацiї нового виробництва
та партнерства компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1952
5) Освіта
Французька Бiзнес школа INSEAD в Фонтанбло, квалiфiкацiя - бiзнес-управлiння
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Спецiалiст департаменту Злиття та поглинань компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа
(Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) затверджено Статут
Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової ради 5 осiб i
обрано Членом Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen BOUCHAYER).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 42 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiста департаменту
Злиття та поглинань.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду спецiалiста департаменту Злиття та
поглинань компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антуан Отран (Antoine AUTRAN)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
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1964
5) Освіта
Iнститут полiтичних дослiджень в Парижi, квалiфiкацiя - бакалавр з права
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керуючий директор компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) затверджено Статут
Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової ради 5 осiб i
обрано Членом Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керуючий директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду керуючого директора компанiї Савенсiя
Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Телiга Iгор Iванович (TELIGA Igor Ivanovych)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища юридична, Харкiвський унiверситет внутрiшнiх справ, квалiфiкацiя - юрист
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з ЛР ПАТ "ЗСК"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої винагороди в тому числi в
натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) затверджено Статут
Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової ради 5 осiб i
обрано Членом Наглядової ради Телiгу Iгора Iвановича (TELIGA Igor Ivanovych).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з людських
ресурсiв.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала посад на iнших пiдприємствах.
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1) Посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАССО Ерiк (PASSOT Eric)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1957
5) Освіта
Iнститут управлiння пiдприємствами, Лiон, квалiфiкацiя - директор з контролiнгу
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з фiнансового контролiнгу компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства товариства.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано
Головою Ревiзiйної Комiсiї ПАССО Ерiка (PASSOT Eric).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директора з фiнансового
контролiнгу.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду директора з фiнансового контролiнгу
компанiї Савенсiя Фромаж енд Дейрi Європа (Францiя).
1) Посада
Член Ревiзiйної Комiсiї-Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлик Людмила Микитiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1961
5) Освіта
Базова вища, Винницький технiкум м'ясо-молочної промисловостi (бухгалтерський облiк)
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ПАТ "ЗСК"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.
Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
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операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо
надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та
рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi
передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв,
затверджених формами та iнструкцiями.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої винагороди в тому числi в
натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства товариства.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано
членом Ревiзiйної Комiсiї Михайлик Людмилу Микитiвну.
Наказом Генерального директора № 71 вiд 20.07.2004 Михайлик Людмилу Микитiвну призначено на
посаду головного бухгалтера.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала посад на iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- 4) Рік народження
1974
5) Освіта
Повна вища, Український державний унiверситет харчових технологiй, квалiфiкацiя - бухгалтерекономiст
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу економiки ПАТ "ЗСК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо отриманої винагороди в тому числi в
натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства товариства.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року) обрано члена
Ревiзiйної Комiсiї Кузьменко Андрiя Володимировича.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу
економiки.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала посад на iнших пiдприємствах.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані фізичної особи
Кількість
фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Посада
акцій
або повне
орган, який видав) або код за
(шт.)
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
юридичної особи
1
2
3
4
Генеральний
Крилов Андрiй
СО 093752 25.02.1999
0
директор
Юрiйович
Днiпровським РУ ГУМВС
(керiвник)
України в м. Києвi
Голова Правлiння
Жiром Кутан
-- 0
(Jerome
COUTANT)
Член Правлiння
Олiв'є де
-- 0
СIГАЛОНI (Olivier
de SIGALONY)
Член Правлiння
Франсуа
-- 0
Волфовскi
(Francois
WOLFOVSKI)
Голова Наглядової ДЕНИСЕНКО
-- 1
ради
Олександр
Петрович
Член Наглядової
П'єр Лавернь
-- 0
ради
(Pierre
LAVERGNE)
Член Наглядової
Стефен Бушайє
-- 0
ради
(Stephen
BOUCHAYER)
Член Наглядової
Антуан Отран
-- 0
ради
(Antoine
AUTRAN)
Член Наглядової
Телiга Iгор
-- 2 910
ради
Iванович (TELIGA
Igor Ivanovych)
Голова Ревiзiйної
ПАССО Ерiк
-- 0
Комiсiї
(PASSOT Eric)
Член Ревiзiйної
Михайлик
-- 0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00000053

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000154

2 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Комiсiї-Головний
бухгалтер
Член Ревiзiйної
Комiсiї

Людмила
Микитiвна
Кузьменко Андрiй
Володимирович

-- Усього

25

0,000001

25

0

0

0

2 936

0,00015553

2 936

0

0

0

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

Найменування юридичної
особи

САВЕНСIЯ ФРОМАЖ енд
ДЕЙРI ЄВРОПА

Код за
ЄДРПОУ

35101435
2

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

78220, Францiя, - рн, мiсто Вiрофле,
вулиця Рiессек
будинок42
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

1 887 936
189

Кількість
акцій
(шт.)

1 887 936
189

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
99,967203

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
99,99947

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

99,967203

99,99947

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

1 887 936
189

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

1 887 936
189

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0
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Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

26.04.2016
99,9993
Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборiв
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" вiд 26.04.2016 року.
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
РIШЕННЯ:
Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме:
1). Дахненко Анастасiя Володимирiвна;
2). Яковлева Тетяна Анатолiївна;
3). Лазаренко Людмила Василiвна.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
РIШЕННЯ:
Обрати головою зборiв Вечерську Катерину Володимирiвну, секретарем зборiв
Коваленко Євгенiю Миколаївну.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства
за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
РIШЕННЯ:
Схвалити роботу Правлiння Товариства за 2015 рiк.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
РIШЕННЯ:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної
комiсiї.
РIШЕННЯ:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
РIШЕННЯ:
Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк.
РIШЕННЯ:
Направити прибуток Товариства за 2015 рiк у розмiрi 9,5 млн. грн. на
модернiзацiю обладнання Товариства.
У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2015 рiк на модернiзацiю
обладнання, дивiденди не виплачувати.
8. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину:
збiльшення кредитної лiнiї згiдно проекту Змiн та Доповнень №10 до Договору
про надання фiнансових послуг №10/008 вiд 01 листопада 2010 року з наступними
змiнами та доповненнями.
РIШЕННЯ:
Прийняти рiшення про вчинення Товариством значного правочину, а саме:
збiльшення кредитної лiнiї згiдно проекту Змiн та Доповнень №10 до Договору з
UAH 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мiльйонiв гривень) до UAH 27 000 000,00
(двадцяти семи мiльйонiв гривень), з подальшим збiльшенням до UAH 45 000
000,00 (сорока п'яти мiльйонiв гривень).
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Затвердити всi iншi змiни до умов Договору у вiдповiдностi iз Змiнами та
Доповненнями №10.
9.
Обрання аудиторської компанiї, що здiйснюватиме аудит Товариства,
визначення умов договору, що укладатиметься з нею та розмiр винагороди за
проведення аудиту.
РIШЕННЯ:
Обрати аудиторську фiрму ТОВ "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС" (м. Київ) у
якостi незалежного аудитора Товариства у 2016 роцi та доручити Наглядовiй Радi
визначити умови договору та встановити розмiр винагороди за проведення
аудиту, а Генеральному директору Товариства - укласти договiр з ТОВ
"ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС" .
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
РIШЕННЯ:
Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства
в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї.
11. Надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та
здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
РIШЕННЯ:
Уповноважити Генерального директора Товариства Андрiя Крилова пiдписати
Статут Товариства в новiй редакцiї вiд iменi Товариства та здiйснити дiї щодо
його державної реєстрацiї, у тому числi шляхом видання довiреностi.
12. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
РIШЕННЯ:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства:
1) Голова Ради - Денисенко Олександр Петрович
2) Член Ради - Бабенко Свiтлана Валерiївна
3) Член Ради - Бонгрен Європа С.А.С (в особi представника - Ерiк ПАССО).
13. Обрання Голови та членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та
членами Наглядової Ради Товариства.
РIШЕННЯ:
Обрати Наглядову Раду Товариства у складi наступних п'яти осiб:
1) Голова Ради - Денисенко Олександр Петрович
2) Член Ради - П'єр Лавернь
3) Член Ради - Стефен Бушайє
4) Член Ради - Антуан Отран
5) Член Ради - Телiга Iгор Iванович
З Головою та кожним членом Наглядової Ради Товариства укласти безоплатний
цивiльно-правовий договiр.
14. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
РIШЕННЯ:
Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Голова Комiсiї - Монтрад Ерве
2) Член Комiсiї - Кузьменко Андрiй Володимирович
3) Член Комiсiї - Михайлик Людмила Микитiвна
15. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов
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договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
РIШЕННЯ:
Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi:
1. ПАССО Ерiк - Голова комiсiї
2. Кузьменко Андрiй Володимирович - Член комiсiї
3. Михайлик Людмила Микитiвна - Член комiсiї
16. Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.
РIШЕННЯ:
Припинити повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства:
1) Голова Правлiння - Паскаль МАРТIН
2) Член Правлiння - Франсуа ВОЛЬФОВСКI
3) Член Правлiння - Алехандро ГУТIЕРРЕС
17. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
РIШЕННЯ:
Обрати Правлiння Товариства у складi наступних трьох членiв:
1. Жiром Кутан - Голова Правлiння
2. Франсуа Волфовскi - Член Правлiння
3. Олiв'є де СIГАЛОНI - Член Правлiння
Кiлькiсть обраних членiв Правлiння Товариства складає не менше кiлькiсного
складу Правлiння, визначеного статутом Товариства. Вибори Правлiння
Товариства вiдбулися.
позачергові
X
08.07.2016
99,9992
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада
Товариства (протокол № 3 вiд 23.05.2016). Результати розгляду питань порядку
денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" вiд 08.07.2016
року.
1.Обрання Лiчильної комiсiї зборiв.
Прийнято: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме:
1). Дахненко Анастасiя Володимирiвна - Голова Лiчильної комiсiї;
2). Яковлева Тетяна Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї;
3). Лазаренко Людмила Василiвна - член Лiчильної комiсiї.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
Прийнято: Обрати Головою зборiв Вечерську Катерину Володимирiвну,
Секретарем зборiв Коваленко Євгенiю Миколаївну.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу акцiонерного
товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Прийнято: Прийняти рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства
шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi
500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) штук iснуючої номiнальної вартостi 0,1 грн.,
загальною номiнальною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень
00 копiйок) за рахунок додаткових внескiв.
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4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
Прийнято:
1. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй.
2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй (додається).
3. Приватне розмiщення акцiй провести виключно серед акцiонерiв Товариства.
5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб, яким надаються
вiдповiднi повноваження для органiзацiї та проведення приватного розмiщення
акцiй.
Прийнято:
1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо
здiйснення вiдповiдних дiй, пов'язаних з проведенням приватного розмiщення
акцiй, та уповноважити її щодо:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований
обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю
оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента,
уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на
придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному
друкованому органi.
2. Визначити Генерального директора Андрiя Юрiйовича Крилова
уповноваженою особою щодо здiйснення вiдповiдних дiй, пов'язаних з
проведенням приватного розмiщення акцiй, та уповноважити його:
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
позачергові
X
28.11.2016
99,9995
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада
Товариства (протокол № 6 вiд 01.11.2016) Результати розгляду питань порядку
денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" вiд 28.11.2016
року.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
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1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
Прийнято: Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме:
1). Дахненко Анастасiя Володимирiвна - Голова Лiчильної комiсiї;
2). Лазаренко Людмила Василiвна - член Лiчильної комiсiї.
3). Яковлева Тетяна Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї;
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
Прийнято: Обрати Головою зборiв - Вечерську Катерину Володимирiвну,
Секретарем зборiв - Коваленко Євгенiю Миколаївну
3. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новiй
редакцiї.
Прийнято: Внести змiни до статуту Товариства шляхом його затвердження у
новiй редакцiї.
4. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi акцiонерiв Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
Прийнято: Уповноважити Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю.
пiдписати вiд iменi акцiонерiв статут Товариства в новiй редакцiї та забезпечити
проведення державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
та по батькові фізичної особи
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС
(АУДИТ)"
Товариство з обмеженою
Організаційно-правова форма
відповідальністю
21603903
Код за ЄДРПОУ
01032, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Місцезнаходження
Жилянська, 75
№ 0152
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Аудиторська палата України
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
26.01.2001
Дата видачі ліцензії або іншого документа
+380 44 354 0404
Міжміський код та телефон
+380 44 354 0790
Факс
Аудиторськi послуги
Вид діяльності
Аудиторськi послуги.
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй
Вал, буд. 17/8
№ 1340
НКЦПФР
13.07.2015
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Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

(044) 5910404
(044) 591-04-04
Депозитарна дiяльнiсть
СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ
ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ,
ЯКI
НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ
НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);
Надання
послуг
у
галузi
криптографiчного захисту iнформацiї,
торгiвля криптосистемами i засобами
криптографiчного захисту iнформацiї.
Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана
Адмiнiстрацiєю Державної служби
спецiалiзованого звязку та захисту
iнформацiї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузi технiчного
захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ
№271467,
видана
Адмiнiстрацiєю
Державної служби спецiалiзованого
звязку
та
захисту
iнформацiї,
03.03.2015 року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Печерський р-н, м.
Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44
АД № 034421
НКЦПФР
05.03.2009
(044) 277-55-00
(044) 277-55-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку. Дата закiнчення
термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019 року.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
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Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

02068, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Анни Ахматової, 23, кв. 96
№ 4374
Аудиторська палата України
23.09.2010
(044) 379-16-74
(044) 379-16-74
Аудиторськi послуги
Аудиторськi послуги.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Публічне акціонерне товариство
09807750
61001, Україна, Харківська обл., - р-н,
м. Харкiв, Проспект Московський,
буд.60
АЕ № 286556
НКЦПФР
08.10.2013
(057) 733-92-35
(057) 733-92-35
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи. Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013
- необмежений.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
Найменування
реєстрації
про
органу, що
випуску
реєстрацію зареєстрував випуск
випуску
1
2
3
03.09.2010
731/1/10
ДКЦПФР

Опис
19.05.2004

Опис
29.05.2002

Опис
20.07.1998

Опис
13.01.1998

Опис
21.03.1994
Опис

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
бездокумента арні іменні
98
рна іменна
Опис: Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився. Додаткової емiсiї не було.
281/1/04
ДКЦПФР
UA2300171004 Акція проста Документар
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
документарн
ні іменні
98
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.
252/1/02
ДКЦПФР
UA2300171004 Акція проста Документар
0,1
140 109 6 14 010 969,8
100
документарн
ні іменні
98
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
108/23/1/98
ЧТУ ДКЦПФР
Акція проста Документар
0,1
4 534 698
453 469,8
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
29/1/98

ДКЦПФР

4
UA4000091342

-

Акція проста Документар
0,1
4 534 698
453 469,8
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
4
Акція проста Документар
0,01
4 534 698
45 346,98
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
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03.09.2010

Опис
24.10.2013

Опис
24.10.2013

Опис

01.09.2016

Опис
01.09.2016

Опис

цiнних паперiв не проводився.
731/1/10
ДКЦПФР

UA4000091342

88/1/2016-Т

UA4000091342

Акція проста Бездокумент
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
бездокумента арні іменні
98
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився. Додаткової емiсiї не було. Дата реєстрацiї звiту - 03.04.2012р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
731/1/10 вiд 03.09.2010 року, видане ДКЦПФР ВАТ "ЗСК", вважати таким, що втратило чиннiсть.
159/1/2013НКЦПФР
UA4000091342 Акція проста Бездокумент
0,1
952 445 8
95 244 588
218,3959
Т
бездокумента арні іменні
80
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
Дата початку розмiщення - 01.01.2014р. Дата кiнця розмiщення - 29.01.2014р.
159/1/2013
ЦА
UA4000091342 Акція проста Бездокумент
0,1
1 388 555 138 855 557,
100
бездокумента арні іменні
578
8
рна іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №159/1/2013, дата реєстрацiї 24.10.2013 видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 15.04.2014.
Внесення грошових коштiв на поточний рахунок в якостi внеску до статутного капiталу зокрема пiдтверджується наступними документами:
- Банкiвська виписка вiд 27.11.2014 р. та СВIФТ-повiдомлення №GE2014112731566D вiд 27.11.2014 р. внесено 8 987 211,00 євро вiд Бонгрейн
Європ САС.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 24.10.2013 року №159/1/2013 року, видане 15.04.2014 рокуНацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, анульоване.Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не
проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.
НКЦПФР

Акція проста Бездокумент
0,1
500 000 0
50 000 000
36,0086
бездокумента арні іменні
00
рна іменна
Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 01.09.2016 року № 88/1/2016-Твидане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, анульоване.Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не
проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.
88/1/2016
НКЦПФР
UA4000091342 Акція проста Бездокумент
0,1
1 888 555 188 855 557,
100
бездокумента арні іменні
578
8
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Звенигородський сироробний комбiнат розпочав свою роботу в 1933 роцi. Новий комбiнат повнiстю
зданий в експлуатацiю в 1982 роцi. В груднi 1993 року комбiнат був перетворений в процесi приватизацiї
в ВАТ "Звенигородський сироробний комбiнат". 27.01.2012 року товариство змiнило органiзацiйноправову форму на публiчне акцiонерне товариство.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ "ЗСК" не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i складається з таких структурних пiдроздiлiв: - сирцех;
- цех плавсирiв; - маслоцех; - цех сушiння; - котельна; компресорний цех; - складськi примiщення; електроцех; - гараж тощо
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників,
які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім
того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення
рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 484 осiб.
Середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 63 особи.
Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.
Фонд оплати працi - 40 522,1 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 1 133,1 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента: пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв проводилось на пiдприємствi.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у
відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Європейська Бiзнес Асоцiацiя (European Business Association) (EBA),
мiсцезнаходження - Андрiївський узвiз, 1 А, Київ, 04070, Україна;
опис дiяльностi об'єднання - дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв i пiдприємцiв;
функцiї об'єднання:
- Просування етичних та правових стандартiв ведення бiзнесу в Українi;
- Налагодження зв'язкiв мiж бiзнесовою та полiтичною спiльнотами;
- Представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в полiтичних колах для покращення дiлового клiмату.
позицiї емiтента в структурi об'єднання - член Асоцiацiї.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами,
при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не бере участi в спiльнiй дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" на 2016 рiк затверджена наказом вiд 03.11.2015 № 197.
У разi змiн нормативно - правових вимог, якi мали мiсце протягом звiтного року, облiкова полiтика
застосовувалась Пiдприємством у частинi, що не суперечить законодавству України. Процедурнi питання
порядку ведення облiку, що виникали у зв'язку iз змiнами в законодавствi, регламентувались протягом
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року окремими роз'ясненнями.
Облiкова полiтика Пiдприємства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку,
визначає принципи, методи i процедури, що використовуються для складання та подання фiнансової
звiтностi.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих
на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та
документообiгу.
Облiкова полiтика Пiдприємства будується у вiдповiдностi вимог Закону України " Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996, Положень ( Стандартiв) бухгалтерського
облiку, затверджених наказами Мiнфiну України, внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "ЗСК" ,
що визначають порядок здiйснення операцiй з рiзними фiнансовими iнструментами.
Обрана Пiдприємством облiкова полiтика:
- забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
- визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
- закрiплює правила та процедури прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового та податкового
облiку;
- забезпечує встановлення контролю здiйснення операцiй;
- затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
- визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї
- встановлює правила документообiгу.
Протягом 2016 року облiкова полiтика Пiдприємства не змiнювалась.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких протягом року є
обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих операцiй та
особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" базується на складових мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку:
безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, нарахування,
окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, перевагах змiсту над
формою, оцiнюваннi, вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Пiдприємство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку,
крiм випадкiв iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей балансу, як
правило, використовується постiйно з року в рiк.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" базується на основних принципах бухгалтерського облiку
та дотримується таких основних критерiїв як:
- наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звiтного
перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду;
- повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi , тобто усi
господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь - яких виняткiв;
- обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або
дохiд не занижуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не завищуватимуться;
- прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття у звiтностi
фактiв господарської дiяльностi виходячи не тiльки з правовї норми, але i з економiчного змiсту фактiв та
умов господарювання;
- несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам
за рахунками синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв бухгалтерської
звiтностi даним синтетичного та аналiтичного облiку;
- рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку, виходячи з умов
господарської дiяльностi пiдприємства;
- вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для користувачiв,
достовiрно вiдображають операцiї, уникають двозначностi в вiдображеннi позицiї пiдприємства
Необхiднi пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звiтiв.;
- суттєвiсть - у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iнформацiя, корисна для прийняття рiшень
керiвництвом,
- своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку;
- послiдовнiсть - постiйне ( iз року в рiк) застосування пiдприємством облiкової полiтики;
- активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у
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разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення, Iнструкцiї, та iншi нормативнi документи ПАТ " ЗСК" ,
якi регламентують рiзнi сфери дiяльностi , є невiд ємною частиною Облiкової полiтики.
Основними складовими облiкової полiтики є:
Внутрiшнiй план рахункiв бухгалтерського облiку;
Положення про документообiг;
Положення про здiйснення касових операцiй;
Положення про порядок супроводження та облiк дебiторської заборгованостi, визначення закриття та
формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких
емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається
інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела
сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових
товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі
постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити
ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний
рік
Твердi сири: сир "Dobrodar", "Фiгура, 27%", "Звенигородський Екстра", "Голландський брусковий",
"Сметанковий", "Росiйський";
плавленi сири: сир плавлений порцiйний, оригiнальний; сир плавлений порцiйний, зi смаком кропу та
часнику; сир плавлений порцiйний, зi смаком бекону; сир плавлений порцiйний, зi смаком грибiв; сир
плавлений, Ассортi: порцiйний оригiнальний, зi смаком бекону, зi смаком грибiв.
Кисломолочнi сири ТМ "Звени Гора" представленi у двох категорiях: "Творог традицiйний" та "Творог
розсипчастий" та чотирьох варiантах жирностi на вибiр.
Цiни на готову продукцiю визначаються, виходячи з рiвня цiн, якi складаються на ринку.
Ринки збуту продукцiї - Україна, основними покупцями продукцiї товариства є: ТОВ "АТБ Маркет",
ТОВ "Сiльпо", ТОВ "Ашан" та iншi. Реалiзацiя здiйснюється в основному на умовах попередньої оплати
або по факту поставки.
Джерелами молочної сировини для ПАТ є територiя України. Постачальниками - сiльськогосподарськi
пiдприємства, переробнi пiдприємства та населення. Цiни на сировину визначаються виходячи з рiвня
цiн, якi складаються на ринку.
Основнi постачальники сировини: населення та сiльськогосподарськi пiдприємства - молоко коровяче.
Основними ризиками пiдприємства у виробничiй дiяльностi є дефiцит молочної сировини, зростання цiн
на енергоресурси та конкуренцiя.
Заходи, спрямованi на зменшення ризикiв: Впровадження енергозберiгаючих технологiй виробництва.
Пiдвищення якостi продукцiї. Збiльшення об’ємiв виробництва.
Пiдприємство оснащене високопродуктивним вiтчизняним та iмпортним обладнанням. Постiйно
проводиться реконструкцiя основних та допомiжних дiлянок виробництва, впроваджуються заходи
направленi на економне використання сировинних та енергетичних ресурсiв. Належний санiтарний стан
на виробництвi, трудова i технологiчна дисциплiна, наявнiсть квалiфiкованих кадрiв - це те, що веде
пiдприємство до успiху. Адже тут зроблено все для здiйснення головної мети - виготовляти якiсну та
доступну продукцiю для людей з абсолютно рiзною купiвельною спроможнiстю.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно
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описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв обумовлено загалом рухом основних
засобiв (придбання та списання). Значних коливань показникiв iнших активiв не вiдбувалось. Емiтенту
надiйшло основних засобiв: За 2012 рiк придбано основних засобiв на суму 10799 тис.грн., вибуло на 676
тис.грн. За 2013 рiк придбано основних засобiв на суму 11368 тис.грн., вибуло на суму 2285 тис.грн. За
2014 рiк придбано основних засобiв на суму 9980 тис.грн., вибуло на суму 893 тис.грн. За 2015 рiк
придбано основних засобiв на суму 18928 тис.грн., вибуло на суму 635 тис.грн. За 2016 рiк придбано
основних засобiв на суму 21577 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 502 тис.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між
емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного
боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума,
підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми
правочину та за необхідності інша інформація Товариством протягом звiтного року не вчинялись
значнi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: 20200, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н,
мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А Екологiчних питань, що можуть позначитись на
використаннi активiв пiдприємства, немає. В звiтному перiодi закiнчено будiвництво локальних очисних
споруд, про що свiдчить Сертифiкат Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України серiї IУ
№ 165163651531 вiд 30.12.2016. На наступний рiк емiтент не планує капiтального будiвництва. Очiкуване
зростання виробничих потужностей не планується. Розвиток пiдприємства планується проводити за
рахунок власних коштiв за ринковими цiнами. Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi - в
залежностi вiд фiнансової можливостi емiтента та вирiшення органiзацiйних питань. Зростання
виробничих потужностей на наступний рiк не планується.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: на дiяльнiсть товариства впливають
такi проблеми як погiршення економiчної ситуацiї в Українi; невизначенiсть економiчної, бюджетної,
фiнансової,iнвестицiйної i податкової полiтики, що проводиться державою; зниження споживчого
попиту; високий рiвень iнфляцiї; нестабiльностi нормативно-правової бази, недостатнiй рiвень розвитку
ринкової iнфраструктури. Висока ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень,
коливання курсу валют.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Акцiонер, який володiє контрольним пакетом акцiй, не дав згоди на розголошення iнформацiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основним принципом фiнансування дiяльностi пiдприємства є госпрозрахунок, але при недостатностi
власних коштiв можливе залучення стороннiх коштiв (банкiвськi кредити, кредитнi лiнiї, лiзинг тощо).
Можливими шляхами покращення лiквiдностi пiдприємства є пiдвищення частки високолiквiдних
активiв (зниження дебiторської заборгованостi, а також зниження обсягiв залучених кредитiв і
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кредиторської заборгованостi).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо укладенних товаристом договорiв є комерцiйною таємницею її розкриття може
негативно вплинути на конкурентно спроможнiсть товариства.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
1. Розширення асортименту продукцiї пiд торговою маркою "Звени Гора". 2. Досягнення високого
технiчного та технологiчного рiвня виробництва. 3. Забезпечення високого рiвня якостi та безпеки
продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в 2016 роцi не проводились.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків
активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає
емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи
емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
Протягом 2016 року в Товариствi були вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у
розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв товариства станом на початок року, стороною в яких
виступає товариство або його посадовi особи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
всього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок
кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
82 919
93 491
0
0
82 919
93 491
будівлі та споруди
17 207
19 879
0
0
17 207
19 879
машини та обладнання
43 076
41 486
0
0
43 076
41 486
транспортні засоби
5 748
5 284
0
0
5 748
5 284
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
16 888
26 842
0
0
16 888
26 842
2. Невиробничого
323
303
0
0
323
303
призначення:
будівлі та споруди
307
297
0
0
307
297
машини та обладнання
16
6
0
0
16
6
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
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інші
Усього

Опис

0
0
0
0
0
0
83 242
93 794
0
0
83 242
93 794
Основнi засоби використовуються за власними вимогами. Товариство
станом на 31.12.2016 року не має орендованих основних засобiв.
Станом на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв та
незавершених капiтальних iнвестицiй Товариства складає 93794 тис.
грн., первiсна вартiсть - 177575 тис. грн., сума накопиченого зносу 83781 тис. грн.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв розраховується як спiввiдношення
накопиченого зносу до первiсної вартостi основних засобiв i станом на
31.12.2016 р. складає 0.472. Отже, знос основних засобiв Товариства
складає 47.18 % - на кiнець 2016 року замортизовано 47 % вартостi
основних засобiв. Дане значення показника є допустимим, хоч рiвень
зносу є достатньо високим.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтноко перiоду
становить 156942 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 177575
тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду
становить 83242 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 93794
тис. грн.
Знос основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 73700 тис.
грн., на кiнець звiтного перiоду становить 83781 тис.грн.
За 2016р. було придбано(створено) основних засобiв на суму 28868
тис.грн.
По групi 3 " Будiвлi та споруди" первiсна вартiсть на початок року
становить 38614 тис.грн., знос 17514 тис.грн.
Залишкова вартiсть 21100 тис.грн.
Ступiнь зносу 45,36 % вiд первiсної вартостi.
На кiнець 2016 року станом на 01.01.2017 р.первiсна вартiсть по данiй 3
групi становить 46669 тис.грн., знос 26493 тис.грн.
Залишкова вартiсть 20176 тис.грн.
Ступiнь зносу 56.77 % .
По групi 4 "Машини та обладнання" первiсна вартiсть на початок року
становить 89500 тис.грн.
Знос 46408 тис.грн.; залишкова вартiсть 43092 тис.грн.
Ступiнь зносу 51.86 %.
На кiнець року по данiй групi первiсна вартiсть становить 91081
тис.грн.
Знос 49589 тис.грн. залишкова вартiсть 41492 тис.грн.
Ступiнь зносу 54.45 %.
По 5 групi "Транспортнi засоби" первiсна вартiсть на початок року
10605 тис.грн.,
Знос 4857 тис.грн., залишкова вартiсть 5748 тис.грн.
Ступiнь зносу 45.80 %.
На кiнець року первiсна вартiсть 11374 тис.грн.
Знос 6090 тис.грн., залишкова вартiсть 5284 тис.грн.
Ступiнь зносу 53.55%.
Всi основнi засоби використовуються для господарської дiяльностi.
Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних
засобiв, якi перебували б в орендi, пiд заставою або пiд арештом
немає.Товариство не орендувало основнi засоби.Обмежень на
використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування
основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту
вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик: 1 група
(будiвлi та споруди) - вiд 10-20 рокiв; 2 група (машини та обладнання) -
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вiд 1-10 рокiв; 3 група (iнструменти, прилади, iнвентар) - вiд 5-7 рокiв.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
215 621
149 160
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
188 856
138 856
Скоригований статутний капітал
188 856
138 856
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи
майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 215621
тисяч гривень i перевищує розмiр статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам
статтi 155 " Статутний капiтал акцiонерного товариства " Цивiльного Кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 215

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
66 886
X
X
X
69 101
X
X
Кредити Компанiї деномiнованi в українських гривнях.
Заборгованiсть за кредитною лiнiєю станом на 31 грудня 2016
року була погашена у повнiй суммi.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Основні
№
у натуральній
у відсотках до всієї
види
у грошовій формі
з/п
формі (фізична
виробленої
продукції
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Масло
вершкове
Сир твердий
Сир
плавлений
Сир
кисломолочн
ий
Суха
сироватка
Сухе
знежирене
молоко

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8

659 т.

43884

6.1

323,3 т.

24428

3,3

4789 т.
2061 т.

315110
97041

44.6
19.1

4337,6 т.
1969,7 т.

377647
136536

44.8
20.3

719 т.

26729

6.7

623,6 т.

32667

6.5

2414 т.

18621

22.4

2435,3 т.

33764

25.1

120 т.

5154

1.1

0

0

0
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
(у відсотках)
1
2
3
1
Сировина
58.3
2
Основнi матерiали
3,8
3
Допомiжнi матерiали
1,2
4
Тара
8,1
5
Паливо, енергiя
7.0
6
Основна, додаткова зарплата
4.9
7
Нарахування на зарплату
1.0
8
Технiчнi витрати
1.4
9
Амортизацiя
1,7
10
Адмiнiстративнi
4,9
11
Комерцiйнi
7,3
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
Дата
(Повідомлення про
виникнення
інформацію) у
Вид інформації
події
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
1
2
3
08.07.2016
11.07.2016
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
26.04.2016
27.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2016
24.03.2016
Відомості про проведення загальних зборів
08.07.2016
25.05.2016
Відомості про проведення загальних зборів
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
1
0
3
2014
3
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього
разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
немає
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
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останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
немає
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової
ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
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
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
5
1
4
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інше

Ні
X
X
X

Самооцiнка Наглядовою радою не проводилась.
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(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової
ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Самооцiнка Наглядовою радою не проводилась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років? 4
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
Інше (запишіть)
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інше (запишіть)
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інформація щодо
Оцiнка роботи комiтетiв не проводиласьтому, що iншi комiтети в
компетентності та
складi наглядової ради не створено.
ефективності комітетів
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Iнша iнформацiя вiдсутня.
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

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)
X
немає
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового
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менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
X
не було обрано нового члена
Нових членiв Наглядової ради товариства обрано рiшенням чергових загальних
Інше
зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗСК" (Протокол вiд 26.04.2016 року). Затверджено
(запишіть)
Статут Товариства в новiй редакцiї, де визначено кiлькiсний склад Наглядової
ради 5 осiб.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?
(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних
зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих
питань?
Не
належить
Загальні
до
збори
Наглядова Виконавч
компетен
акціонер
рада
ий орган
ції
ів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
так
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови та
так
так
ні
ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
так
ні
ні
ні
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
ні
ні
ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
ні
ні
ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
ні
ні
ні
так
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні) так
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Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб
та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікуєть
ся у пресі,
оприлюдн
Документи
Інформація
юється в
надаються
розміщуєть
Копії
Інформація
загальнодо
для
ся на
документі
розповсюджуєт
ступній
ознайомлен
власній
в
ься на
інформацій
ня
інтернетнадаютьс
загальних
ній базі
безпосередн
сторінці
я на запит
зборах
даних
ьо в
акціонерног
акціонера
НКЦПФР
акціонерном
о
про ринок у товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які володіють
так
так
ні
ні
так
10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
ні
ні
так
ні
так
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
ні
ні
ні
ні
акціонерного товариства
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?
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Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
немає
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
немає
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
X
голосів
Інше
немає
(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
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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)
не визначились
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/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне
товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
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:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність
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таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової
звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не
є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора (Аудит)"
фізичної особи - підприємця)
21603903
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
вул. Жилянська 75, Київ, 01032,
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна
№
0152,
26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
№ 272, П 000272 від 27.08.2015 строком
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
дії з 20.08.2014 до 30.07.2020
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам та керiвництву Публiчного Акцiонерного Товариства "Звенигородський сироробний
комбiнат"
Наша умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi нашого звiту "Пiдстава
для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Звенигородський
сироробний комбiнат" (далi - "Компанiя") станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi результати та
рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Предмет аудиту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Компанiї, яка включає:
баланс (звiт про фiнансовий стан, форма №1) станом на 31 грудня 2016 року;
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма №2) за 2016 фiнансовий рiк;
звiт про рух грошових коштiв за 2016 фiнансовий рiк (форма №3);
звiт про власний капiтал (форма №4) за 2016 фiнансовий рiк; та
примiтки до фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової полiтики.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не змогли отримати достатнi, належнi аудиторськi докази стосовно первiсної вартостi основних
засобiв станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року. Вiдповiдно, ми не змогли визначити, чи
необхiднi коригування щодо балансової вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року та 31
грудня 2015 року, амортизацiйних вiдрахувань за роки, що закiнчились на вказанi дати, якi вiдображенi
у звiтi про фiнансовi результати та потенцiйний вплив на вiдповiднi вiдстроченi податки.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних
стандартiв аудиту (МСА), якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до рiшень
аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року, вiд 29 грудня 2015 року та 26 сiчня 2017 року).
Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi формують пiдставу для
висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Незалежнiсть
Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до Кодексу етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ). Ми виконали нашi iншi етичнi
обов'язки вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ.
Наша методологiя аудиту
Короткий огляд
Ми виконали роботу з аудиту на одному пiдприємствi, що звiтує, в однiй країнi.
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Наша методологiя аудиту передбачає визначення суттєвостi та оцiнку ризики суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких сферах керiвництво сформувало суб'єктивнi
судження, наприклад, щодо суттєвих облiкових оцiнок, що включало застосування припущень i
розгляд майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є невизначеними. Крiм того, ми розглянули ризик
уникнення керiвництвом заходiв внутрiшнього контролю, у тому числi, серед iншого, оцiнку наявностi
ознак необ'єктивностi керiвництва, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Обсяг аудиту визначений нами таким чином, щоб ми змогли виконати роботу у достатньому обсязi для
висловлення нашої думки про фiнансову звiтнiсть у цiлому з урахуванням облiкових процесiв та
механiзмiв контролю Компанiї, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Компанiя здiйснює
свою дiяльнiсть.
Суттєвiсть
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвостi. Аудит призначений
для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Викривлення можуть виникати внаслiдок шахрайства або помилки.
Вони вважаються суттєвими, якщо обгрунтовано очiкується, що вони окремо або в сукупностi, можуть
вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виходячи з нашого професiйного судження, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення для рiвня
суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi фiнансової звiтностi Компанiї у цiлому, як показано
нижче у таблицi. За допомогою цих значень i з урахуванням якiсних факторiв ми визначили обсяг
нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських процедур i оцiнили
вплив викривлень (взятих окремо та в сукупностi) на фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi Компанiї у цiлому
9 433 тисяч гривень
Як ми її визначили
Середнє значення, обчислене вiд 10% прибутку до оподаткування та вiд 3% виручки вiд реалiзацiї
Обгрунтування застосованого рiвня суттєвостi
Прибуток до оподаткування є базовим показником, який найчастiше розглядають користувачi
фiнансової звiтностi для оцiнки результатiв дiяльностi Компанiї, i вiн є загальновизнаним базовим
показником. Проте динамiка фiнансових результатiв Компанiї протягом останнiх рокiв свiдчить про те,
що Компанiя є низькорентабельною. У цьому випадку, на нашу думку, виручка вiд реалiзацiї за рiк
може бути бiльш прийнятним базовим показником за результатами нашого аналiзу спiльних
iнформацiйних потреб користувачiв фiнансової звiтностi. Тому було використане середнє значення,
обчислене вiд 10% прибутку до оподаткування та 3% виручки вiд реалiзацiї.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше значення для
нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були розглянутi у контекстi нашого
аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi нашої думки про цю фiнансову звiтнiсть, i ми
не висловлюємо окремої думки з цих питань. Крiм питання, описаного у роздiлi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", ми визначили описанi далi питання як ключовi питання
аудиту, iнформацiю про якi слiд повiдомити у нашому звiтi.
Ключове питання аудиту
Комерцiйнi програми формування лояльностi клiєнтiв
Для отримання докладної iнформацiї див. Примiтку 3 та Примiтку 4 до фiнансової звiтностi, де
представлене розкриття Компанiї про вiдповiдну облiкову полiтику, облiковi оцiнки та судження.
Ми зосередились на комерцiйних програмах формування лояльностi клiєнтiв, оскiльки наданi клiєнтам
знижки основанi на оцiнцi результатiв дiяльностi дистриб'юторiв i можуть залежати вiд суджень
окремих осiб. Наданi знижки складають 15% вiд валової виручки вiд реалiзацiї i є суттєвими для
фiнансової звiтностi.
Наданi знижки мають двi основнi категорiї: знижки, що надаються при виставленнi рахункiв, та
знижки, що надаються пiсля виставлення рахункiв. У подальшому знижки, що надаються пiсля
виставлення рахункiв, подiляються на знижки у формi "ретро-бонусiв" за обсяги закупiвель та на iншi
знижки заохочувального характеру. З огляду на рiзноманiтнi види знижок, що надаються, може мати
мiсце також некоректна класифiкацiя наданих знижок у порiвняннi з маркетинговими витратами, що
може призвести до завищення чи заниження виручки вiд реалiзацiї. Оскiльки, розрахунок знижок
переважно не автоматизований, i здiйснюється велика кiлькiсть продажiв, у ходi яких надаються
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знижки, iснує можливiсть навмисного манiпулювання даними або помилок.
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно ключового питання аудиту
З огляду на рiзностороннiй характер знижок, якi пропонує Компанiя, ми застосували рiзнi пiдходи до
тестування знижок, що надаються при виставленнi рахункiв, та знижок, що надаються пiсля
виставлення рахункiв.
Враховуючи той факт, що у документах на продаж не вказуються сума знижок, якi надаються при
виставленнi рахункiв, а зазначається цiна за вирахуванням знижки, ми провели тестування цiєї
категорiї знижок у межах загального тесту виручки, шляхом звiрки цiни за кожною окремою операцiєю
з продажу iз встановленою у контрактi/специфiкацiї загальною цiною, скоригованою на суму знижки,
яку було ухвалено для кожної конкретної операцiї з продажу.
Ми перевiрили авторизацiю наданих знижок на вiдповiднiсть до дозволiв на надання знижки, якi
видаються вiдповiдно до полiтики Компанiї.
Знижка у формi "ретро-бонусу" була перерахована на основi фактичної суми продажу iз помноженням
на вiдсоток бонусу, що надається вiдповiдно до договору продажу.
Щодо iнших знижок, якi надаються пiсля виставлення рахункiв, ми переконались у коректностi облiку
сум наданих знижок за допомогою тестування, на вибiрковiй основi, операцiй, вiдображених у
бухгалтерськiй системi, та порiвняння сум наданих знижок iз даними у вiдповiдних актах надання
послуг заохочувального характеру, пiдписаних Компанiєю та клiєнтами.
Ми переглянули контракти, перевiрили первиннi документи та звiти для пiдтвердження коректностi
облiку знижок, якi облiковуються як вирахування при обчисленнi чистого доходу вiд реалiзацiї, а
також витрат на послуги зi стимулювання продажiв та маркетингу, якi облiковуються у складi
операцiйних витрат.
Ми перевiрили коректнiсть класифiкацiї у фiнансовiй звiтностi знижок, облiкованих як вирахування з
виручки, та вiдсутнiсть заниження чи завищення виручки внаслiдок її некоректної класифiкацiї.
За результатами нашого тестування суттєвих невiдповiдностей не виявлено.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає Рiчний
звiт емiтента цiнних паперiв, що, як очiкується, буде наданий нам пiсля дати цього аудиторського
звiту.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не висловлюємо та
не висловлюватимемо впевненостi у будь-якiй формi стосовно цiєї iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi iз
зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi невiдповiдностi
мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та
чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих суттєвих викривлень. Якщо на основi виконаної нами
роботи стосовно зазначеної вище iншої iнформацiї ми дiйшли висновку про те, що така iнша
iнформацiя мiстить суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
жодних фактiв, якi необхiдно вiдобразити у нашому звiтi.
Якщо при ознайомленнi з Рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв ми дiйдемо висновку, що в ньому
мiститься суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома осiб, вiдповiдальних за
корпоративне управлiння.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, за
фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних випадках вiдомостей, що
стосуються безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на основi припущення про безперервну
дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли управлiнський персонал має намiр лiквiдувати Компанiю, припинити її
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дiяльнiсть або коли в нього вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення
дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звiту, що мiстить
нашу думку. Достатня впевненiсть являє собою високий ступiнь впевненостi, але не є гарантiєю того,
що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявляє суттєвi викривлення при їх наявностi.
Викривлення можуть виникати внаслiдок шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо
можна обгрунтовано очiкувати, що вони окремо або в сукупностi, можуть вплинути на економiчнi
рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо наступне:
виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики;
отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi шахрайства є вищим, нiж ризик
невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайськi дiї можуть включати
змову, пiдробку, навмисний пропуск, викривлене представлення iнформацiї та дiї в обхiд системи
внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї;
оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським персоналом;
робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi, а на основi отриманих аудиторських доказiв - висновок про наявнiсть
iстотної невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви у
спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого
пiдприємства. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть iстотної невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним, модифiкувати нашу думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звiту. Проте майбутнi
подiї або умови можуть призвести до того, що Компанiя втратить здатнiсть продовжувати свою
дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства;
проводимо оцiнку представлення фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та змiсту,
включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи представляє фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї,
покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне представлення;
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне управлiння,
повiдомляючи їм, серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєвi
зауваження за результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи внутрiшнього контролю,
якi ми виявляємо у ходi аудиту.
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, заяву про те, що ми
дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб про всi
взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають вплив на
незалежнiсть аудитора, i у належних випадках - про вiдповiднi заходи обачностi.
Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми визначаємо
питання, якi були найбiльш значущими для аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод i,
вiдповiдно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у нашому аудиторському звiтi,
крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi питання заборонене законом чи нормативним
актом, або коли у надзвичайно рiдкiсних випадках ми доходимо висновку про те, що iнформацiя про
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будь-яке питання не повинна бути повiдомлена у нашому звiтi, оскiльки можливо обгрунтовано
передбачити, що негативнi наслiдки повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму
користь вiд її повiдомлення.
Особа, вiдповiдальна за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звiт незалежного
аудитора, - Тарас Коваленко.
м. Київ, Україна
13 березня 2017 року
Тарас Коваленко
Директор
ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0152
Видане 26 сiчня 2001 року
Подовжене до 30 липня 2020 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № 272
Видане 20 серпня 2014 року
Договiр на надання аудиторських
послуг вiд 14 листопада 2016 року
Строки надання послуг:
з 14 листопада 2016 - по 9 березня 2017 року

44

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"
Черкаська область, м.Звенигородка

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00447818

7121210100
Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
230
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Перероблення молока, виробництво масла та
Вид економічної
10.51
за КВЕД
сиру
діяльності
Середня кількість працівників: 484
Адреса, телефон: 20200 мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А, 0(4740) 2-28-22
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

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

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

1 254
2 861
( 1 607 )
16 465
66 777
140 477
( 73 700 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 432
3 349
( 1 917 )
26 529
67 265
151 046
( 83 781 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
3 487
0
0

0
0
3 218
0
0

1065

0

0
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Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
87 983

0
98 444

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

64 538
24 237
23 853
13 546
2 902
0
0
0

87 294
29 206
34 799
22 777
512
0
0
0

1125

66 922

77 055

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

4 387
673
673
0
0
105
0
2 642
1
2 641
0
0

1 673
391
386
0
0
161
0
19 704
34
19 670
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
139 267

0
0
0
0
0
186 278

1200

0

0

1300

227 250

284 722

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

138 856
0
0
0
0
0
1 010
9 294
(0)
(0)

188 856
0
0
0
0
0
1 010
25 755
(0)
(0)

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

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

1435
1495

0
149 160

0
215 621

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

14 998
0

0
0

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

0
50 041
1 007
0
614
1 231
637
0
0
0
9 499
0
0
63
78 090

0
53 703
2 215
0
513
1 927
2 554
0
0
0
8 126
0
0
63
69 101

1700

0

0

1800
1900

0
227 250

0
284 722
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

558 990

451 814

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 467 238 )
(0)

( 381 844 )
(0)

2090

91 752

69 970

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 535

0
0
0
3 678

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 25 943 )
( 39 022 )
( 8 317 )

( 19 203 )
( 34 247 )
( 8 840 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

20 005

11 358

2195

(0)

(0)
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Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
3 661
0
( 2 662 )
(0)
( 40 )
0

0
0
0
0
( 1 995 )
(0)
(0)
0

2290

20 964

9 363

2295
2300

(0)
-4 503

(0)
104

2305

0

0

2350

16 461

9 467

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
16 461

0
9 467

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
393 782
Витрати на оплату праці
2505
47 591
Відрахування на соціальні заходи
2510
8 743
Амортизація
2515
10 833
Інші операційні витрати
2520
79 571
Разом
2550
540 520
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
1 888 555 578

За аналогічний
період
попереднього
року
4
356 821
39 389
11 572
11 390
24 962
444 134
За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 388 555 578
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Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2605
2610

1 888 555 578
0,008720

1 388 555 578
0,006820

2615

0,008720

0,006820

2650

0,00

0,00

Звертаємо Вашу увагу на наступні коментарі до Звіту про фінансові результати:
У рядку 2300 у 2016 році сума витрат з податку на прибуток у розмірі 4 503 тисячі гривень вказана з
мінусом.
У рядку 2300 у 2015 році сума доходу з податку на прибуток у розмірі 104 тисячі гривень вказана з
плюсом.
Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

669 887
0
0
26
0
2 554
0

526 390
0
0
284
0
637
0

3025

9

10

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
2 445

0
0
0
0
0
1 637

3100
3105
3110
3115
3116

( 579 708 )
( 36 583 )
( 8 937 )
( 33 173 )
( 2 931 )

( 454 169 )
( 28 908 )
( 12 613 )
( 21 206 )
( 1 458 )

3117

( 20 463 )

( 11 206 )

3118

( 9 779 )

( 8 542 )

3135
3140
3145

( 1 674 )
( 479 )
(0)

( 4 387 )
( 543 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 3 276 )
11 091

(0)
( 2 968 )
4 164
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Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

3200
3205

0
34

0
120

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 28 641 )
(0)
(0)

(0)
( 18 777 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-28 607

(0)
-18 657

3300
3305

53 633
0

0
14 998

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 14 998 )
(0)
( 2 662 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 1 239 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
35 973
18 457
2 642
-1 395
19 704

(0)
13 759
-734
2 719
657
2 642
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
138 856
0

4
0
0

5
0
0

6
1 010
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
9 294
0

4010
4090
4095

0
0
138 856

0
0
0

0
0
0

0
0
1 010

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
149 160
0

0
0
9 294

0
0
0

0
0
0

0
0
149 160

0

16 461

0

0

16 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

50 000

0

0

0

0

0

0

50 000

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

50 000
188 856

0
0

0
0

0
1 010

16 461
25 755

0
0

0
0

66 461
215 621

Керівник

А.Ю. Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1

Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат» (далі - «Компанія») було
зареєстроване відповідно до законодавства України 22 вересня 1995 р. Основною діяльністю Компанії є
виробництво та продаж продуктів переробки молока: твердих та плавлених сирів, домашніх сирів, масла,
сухої сироватки.
Місцезнаходження та юридична адреса Компанії:
Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20200, Україна.

вул.

Козачанська,

35-А,

м.

Звенигородка,

Середня кількість працівників Компанії протягом 2016 р. складала 484 співробітників (2015 p.: 465
співробітників).
На 31 грудня 2016 р. та 2015 р. акціонери й відповідно їх частки в капіталі Компанії представлені таким
чином:
31 грудня 2016 р.
Частка
Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа
Інші
Всього

Кількість акцій

31 грудня 2015 р.
Частка

Кількість акцій

99,96%

1 887 936 189

99,96%

1 387 936 189

0,04%

619 389

0,04%

619 389

100,000%

1 888 555 578

100,000%

1 388 555 578

Остаточною контролюючою стороною Компанії є «Савенсіа Фромаж енд Дейрі СА», компанія, що
створена та здійснює свою діяльність відповідно до за законодавства Франції.

2

Умови, в яких працює Компанія

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що розпочалася наприкінці 2013 року та призвела до
погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу,
підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних
валют, продовжувалася і у 2016 році, хоча й була менш вираженою порівняно з 2014-2015 роками.
Темп інфляції в Україні уповільнився у 2016 році до 12% (порівняно з 43% у 2015 році), а ВВП показав
зростання на 1% (після падіння на 10% у 2015 році).
Девальвація у 2016 році була помірною. Станом на дату цього звіту офіційний обмінний курс гривні по
відношенню до долара США становив 26,96 гривні за 1 долар США порівняно з 27,19 гривні за 1 долар
США станом на 31 грудня 2016 року (на 31 грудня 2015 року – 24,00 гривні за 1 долар США). У 2016 році
Національний банк України (НБУ) зробив певні кроки до пом'якшення обмежень у сфері валютного
контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, розмір обов'язкового продажу валютної виручки був
знижений з 75% до 65% з 9 червня 2016 року, а строк розрахунку за експортно-імпортними операціями
був подовжений з 90 до 120 днів з 28 червня 2016 року. Крім того, з 13 червня 2016 року НБУ дозволив
українським підприємствам виплачувати дивіденди нерезидентам в межах 5 мільйонів доларів США на
місяць.
Національний банк України подовжував дію цих обмежень декілька разів протягом 2015 - 2016 років.
Поточні обмеження залишаються в силі до їхнього скасування НБУ (з незначними винятками, у тому числі
щодо вимог з обов'язкової конвертації валютної виручки, дія яких закінчується 16 червня 2017 року). МВФ
продовжував надавати уряду України підтримку в межах чотирирічної Програми розширеного
фінансування, схваленої у березні 2015, третій транш за якою у розмірі близько 1 мільярда доларів США
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був наданий у вересні 2016 року. Подальше надання траншів МВФ залежить від подальшого проведення
урядом України реформ та інших факторів економічного, правового та політичного характеру.
Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку якість активів,
викликану економічною ситуацією, знецінення національної валюти та інші фактори.
2 Умови, в яких працює Компанія (продовження)
Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року, залишається
неврегульованим. Проте після підписання домовленостей про припинення вогню у лютому 2015 року
значної ескалації конфлікту не відбувалося. Відносини між Україною та Російською Федерацією
залишалися напруженими.
1 січня 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Безпосередньо
після цього російська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарів.
У відповідь уряд України запровадив аналогічні заходи, спрямовані проти російських товарів.
Попри деякі покращення ситуації у 2016 році, остаточний результат політичної та економічної кризи в
Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний
вплив на економіку України та бізнес Компанії.
3

Основні принципи облікової політики

Основні принципи облікової політики, застосовані для підготовки даної фінансової звітності, наведено
нижче:
Основа підготовки
Ця фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу історичної вартості та принципу
подальшого безперервного функціонування.
Підготовка цієї фінансової звітності за МСФЗ вимагає застосування певних важливих бухгалтерських
оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні МСФЗ та облікової політики Компанії її керівництво
використовувало професійні судження (див. Примітку 4).
Ця фінансова звітність складена згідно з МСФЗ, які діяли на 31 грудня 2016 року.
Валюта звітності
Функціональною валютою і валютою подання Компанії є національна валюта України – українська гривня.
Операції в іноземній валюті
Операції Компанії, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку
України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які виникають при розрахунках по таких
операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, деномінованих в іноземних валютах,
відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки по даних рахунках на кінець року
перераховуються за обмінним курсом на кінець року.
Нижче наведені основні курси обміну, застосовані при перерахунку сум в іноземних валютах:
31 грудня 2016 р.

Середньозважений
курс обміну у 2016 р.

31 грудня 2015 р.

Середньозважений курс
обміну у 2015 р.

27.19 гривень
28.42 гривень

25.59
28.30

24.00 гривень
26.22 гривень

21.83
24.2

1 Долар
1 Євро

Основні засоби
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Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу та резерву на
знецінення, якщо необхідно.
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на
заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого
компоненту.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних
засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює
справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з
цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від
знецінення визнається у складі прибутку або збитку за рік. Збиток від знецінення, відображений щодо
будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що
використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за
мінусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки від вибуття активів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та
балансовою вартістю активу, відносяться на прибуток чи збиток за рік.
Амортизація.
Амортизація об’єктів основних засобів розраховується прямолінійним методом з метою рівномірного
зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними
нормами:
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар, меблі
Інші основні засоби

Строки експлуатації (у роках)
10-30
5-15
5-15
5-15
8

Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в
експлуатацію.
Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи з їхньої балансової вартості та
беруться до уваги при визначенні операційного прибутку.
Незавершені капітальні інвестиції включають передоплати за основні засоби і вартість основних засобів,
будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх вводу в
експлуатацію.
Товарно-матеріальні запаси
Товарно-матеріальні запаси оцінюються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації залежно
від того, яка з них менша. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході нормального
ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом та
відповідних витрат на збут. Товарно-матеріальні запаси списуються у виробництво за методом ФІФО.
Собівартість запасів включає усі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені
при доставці запасів до їхнього теперішнього місця розташування та приведенні їх до поточного стану.
Первісна вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати та відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на
основі нормальної виробничої потужності.
Запаси відображаються у звітності з урахуванням резервів, створених на випадок їхнього повільного руху,
пошкодження або морального старіння.
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Знецінення нефінансових активів
Активи, які амортизуються, аналізуються на предмет знецінення у випадку будь-яких подій або змін
обставин, які свідчать про те, що відшкодування повної балансової вартості активу може стати
неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує
вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за
вирахуванням витрат на продаж або вартість від використання активу, залежно від того, яка з них більша.
Для розрахунку можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують грошові
потоки, що можуть бути визначені (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Нефінансові активи, що зазнали знецінення, аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення
на кожну звітну дату.
Фінансові активи
Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити та дебіторську заборгованість. Класифікація
залежить від мети, з якою були придбані фінансові активи. Керівництво Компанії визначає класифікацію
фінансових активів у момент їх початкового визнання і аналізує доречність такої класифікації на кожну
звітну дату.
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, які не котируються на активному
ринку, з фіксованими платежами або з платежами, які можуть бути визначені, що не призначені для
продажу негайно або у найближчому майбутньому. Фінансові активи Компанії класифіковані як кредити та
дебіторська заборгованість включають дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
та гроші та їх еквіваленти.
Початкове визнання активів
Всі фінансові активи, які знаходяться у використанні Компанії, спочатку визнаються за справедливою
вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої
вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні
визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди,
підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що
спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з
відкритих ринків.
Подальша оцінка
Кредити та дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю за вирахуванням
збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної
процентної ставки. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати на проведення операції,
включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються із використанням
ефективної процентної ставки інструмента.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає присутність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу чи
групи фінансових активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів вважається знеціненою, тільки
якщо існує об’єктивне свідчення знецінення у результаті однієї або декількох подій, що відбулись після
початкового визнання фінансового активу («збиткова подія»), і ця збиткова подія чинить вплив на суму
або строки розрахункових майбутніх грошових потоків від фінансового активу чи групи фінансових активів,
які можливо достовірно оцінити.
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку в момент їхнього виникнення у результаті
однієї або декількох подій, що відбулись після початкового визнання інвестицій, наявних для продажу.
Суттєве чи тривале зниження справедливої вартості фінансового інструмента нижче первісної вартості
свідчить про те, що фінансовий інструмент знецінений. Кумулятивний збиток від знецінення, оцінений як
різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус збитки від знецінення
відповідного активу, раніше визнані у складі прибутку чи збитку, переноситься з інших сукупних доходів на
прибуток чи збиток. Збитки від знецінення дольових інструментів не сторнуються через прибуток чи

58

збиток. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту, класифікованого для
подальшого продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка
відбулась після визнання збитку від знецінення у складі прибутку чи збитку, то збиток від знецінення
сторнується через прибуток чи збиток поточного періоду.
Резерв на знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує
об‘єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до
первинних умов. Сума резерву – це різниця між балансовою вартістю активу та приведеною вартістю
розрахункових майбутніх грошових потоків. Сума резерву визнається у складі прибутку чи збитку.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Припинення визнання фінансових активів
Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (i) права на грошові потоки від них втратили свою
чинність, або (ii) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння, або (iii) Компанія не
передала та не залишила, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо покупець не має практичної можливості повністю
продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на продаж.
Фінансові зобов’язання
Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання як інші фінансові зобов’язання. Інші фінансові
зобов’язання Компанії включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги,
короткострокові кредити банків та частково поточні забезпечення.
Компанія спочатку визнає свої фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з коригуванням на
витрати на проведення операції, а в подальшому оцінює їх за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної процентної ставки. Інші фінансові зобов’язання Компанії відображаються у складі
короткострокових зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відкласти розрахунок за
зобов’язаннями принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Подальша оцінка
У подальшому фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вартістю із використанням
методу ефективної процентної ставки. Будь-яка різниця між сумою отриманих коштів та сумою до
погашення відображається у складі процентних витрат протягом періоду, на який були отримані позикові
кошти, за методом ефективної процентної ставки.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Визнання фінансового зобов’язання припиняється у разі закінчення строку контрактних зобов’язань, у разі
виконання контрактних зобов’язань чи розірвання контракту.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті безпосередньої реалізації товарів та послуг
Компанією своїм покупцям, початково визнається за первісною вартістю а в подальшому обліковується за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за
чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу
обчислюється величина резерву сумнівних боргів.
Сума резерву на погашення сумнівної та безнадійної заборгованості визначається керівництвом Компанії,
виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення заборгованості після проведення аналізу
строків виникнення дебіторської заборгованості та на основі практики Компанії стосовно списання
заборгованості, а також інших факторів, які впливають на залишки заборгованості. Згідно з чинним
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законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить 3 роки.
Додатково може нараховуватися резерв за окремим рішенням керівництва.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти
та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки.

3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал – це зафіксована в установчих документах загальна номінальна
вартість випущених акцій.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість визнається в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, та
спочатку оцінюється за справедливою вартістю. У подальшому інструменти з фіксованим строком
погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки.
Поточні забезпечення ті інші поточні зобов’язання
Поточні забезпечення включають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнану в
результаті операцій, по яким Компанія не отримала первинні документами на дату звітності, та які
обліковуються відповідно до політик викладених вище, та нарахування під виплати відпусток, премій, інші
забезпечення, які є нефінансовими зобов’язаннями. Виплати співробітникам за щорічною відпусткою
відображаються коли співробітники набувають право на таку відпустку. Резерв формується на основі
розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки за
період до дати складання балансу помножених на середню заробітну плату працівника за останні 12
місяців.
Інші поточні зобов’язання – це нефінансові зобов’язання, які визнаються, коли Компанія має теперішнє
юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій, існує ймовірність, що для
погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна
розрахувати з достатнім рівнем точності.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для погашення
зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає поточні ринкові
оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення резерву з плином часу
визнається як процентні витрати.
Умовні активи та зобов’язання.
Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається у випадку
ймовірності притоку економічних вигод.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку
ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов’язаннях, і їх суму можна розрахувати з достатнім рівнем
точності. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, крім випадків, коли ймовірність того, що для
погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, які передбачають економічні вигоди, є
незначною.
Кредити банків
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Кредити банків спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення
операції, а в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки.
Кредити банків класифікуються як короткострокові, коли Компанія не має безумовного права відкласти
погашення на період більше ніж 12 місяців від звітної дати.
Пенсійні зобов’язання
Компанія сплачує на користь своїх співробітників єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування. Внесок Компанії розраховується від нарахованої заробітної плати її працівників та
включається у витрати того періоду, якого він стосується.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Податок на прибуток
У цій фінансовій звітності податок на прибуток показаний відповідно до вимог законодавства України, яке
діяло або фактично було введене в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток складаються
з поточних відрахувань та відстроченого податку і відображаються у складі прибутку чи збитку, крім
випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі інших сукупних доходів у
поточному або інших періодах чи безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Інші
податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та
зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при
початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при
початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний
прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній. Суми відстрочених податків визначаються
із використанням ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на
звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці
або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи, що вираховуються для оподатковування, та податкові збитки, перенесені з
минулих періодів, відображаються лише в тому об’ємі, в якому існує імовірність отримання
оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Податок на додану вартість (“ПДВ”)
ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарів або послуг з місцем поставки на
території України, включаючи поставки без прямої оплати, та імпорту товарів в Україну (якщо такі
поставки прямо не звільнені від ПДВ законодавством); 0% застосовуються до експорту товарів та супутніх
послуг. Датою визнання податкових зобов’язань, а також віднесення сум ПДВ до податкового кредиту
вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника
податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг. Для операцій із
ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є
дата сплати податку за податковими зобов'язаннями, а для операцій з постачання послуг нерезидентом
на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями.
ПДВ, який стосується продажів та закупівель, визнається у балансі згорнуто і показується як актив або
зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської
заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою
заборгованості, включаючи ПДВ.
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Аванси видані та аванси отримані показані у цій фінансовій звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки
очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів або
послуг.

3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Визнання доходів та витрат
Дохід - це надходження економічних вигод протягом періоду у ході звичайної діяльності Компанії.
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі виконання всіх наведених нижче
умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; підприємство не
здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією; сума доходу може бути достовірно
визначена; є впевненість в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Доходи
оцінюються за справедливою вартістю отриманих коштів або коштів, які мають бути отримані, за
вирахуванням знижок та ПДВ.
Компанія використовує комерційні програми формування лояльності клієнтів, в межах яких надає ряд
знижок та ретро-бонусів своїм оптовим та роздрібним клієнтам, а також закуповує у таких клієнтів окремі
послуги зі стимулювання продажів та маркетингу. Умовні знижки - це знижки, що надаються у разі
виконання певної умови або досягнення певного обсягу валового обігу. Також Компанія надає дискреційні
знижки з метою стимулювання продажів окремих видів продукції або товарів зі строками зберігання, що
скоро закінчяться. Компанія окремо обліковує знижки та ретро-бонуси, які обліковуються як вирахування
при обчисленні чистого доходу від реалізації, та витрати на послуги зі стимулювання продажів та
маркетингу, які обліковуються у складі операційних витрат, з урахуванням ряду критеріїв, які
відображають, що знижки та ретро-бонуси являють собою відтік економічних вигод, тісно або помірно
пов'язаний з обсягом, вартістю та іншими умовами реалізації відповідним клієнтам, у той час як витрати,
не пов'язані з профільними операціями продажу, класифікуються як операційні витрати.
Компанія виробляє та реалізує ряд продукції. Виручка від продажу готової продукції та товарів визнається
у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами Компанією. Зазвичай Компанія погоджується
доставити вантаж до певного місця і виручка визнається у момент передачі вантажу покупцю в
умовленому місці. Компанія використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС, такі як самовивезення з
заводу (EXW), поставка до сказаного місця призначення (DAP), та поставка товару перевізнику замовника
(FCA), які визначають момент переходу ризиків та вигод.
Процентний дохід визнається за методом нарахування, якщо тільки його отримання не є сумнівним.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Витрати обліковуються за методом нарахування.
Собівартість реалізованої продукції включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці,
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати та інші прямі витрати.
Фінансові витрати
Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.
Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, до якого вони відносяться, окрім випадку
капіталізації фінансових витрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу. Капіталізація
фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути,
якби не здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу.
Зміна формату представлення звітності.
У випадку необхідності відповідні суми були скориговані для відображення змін в форматі представлення
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звітності, прийнятих в поточному році.

4

Основні облікові оцінки і судження

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій
звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовує
професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш
суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть
бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового
року, включають:
Комерційні програми формування лояльності клієнтів
Компанія використовує комерційні програми формування лояльності клієнтів, в межах яких надає ряд
знижок та бонусів своїм клієнтам. Ці програми передбачають надання знижок при виставленні рахунку,
наприклад, у вигляді пропозицій зі знижкою за умови певного розміру поточного замовлення, знижок на
продукцію зі строками зберігання, що скоро закінчяться, продажів на інших дискреційних пільгових умовах,
а також знижок після виставлення рахунку, включаючи "ретро-бонуси" за обсяги закупівель та інші знижки
заохочувального характеру.
Хоча основні умови надання знижок визначені в укладених з клієнтам договорами реалізації, надання
знижок при виставленні рахунку вимагає від керівництва професійних суджень при визначенні суми
знижки, яку буде надано.
Компанія щотижня ретельно аналізує продукцію на складі та у разі наявності продукції зі строками
зберігання, що скоро закінчяться, при зниженні ціни розглядає можливість надання додаткових знижок.
Крім того, Компанія час від часу надає клієнтам пільгові пропозиції з метою стимулювання продажів
певної продукції. Ці рішення вимагають поглибленого розуміння ринку та професійних суджень
керівництва при визначенні суми знижки, що надається.
Керівництво застосовує професійні судження при відокремленні знижок, які обліковуються як вирахування
при обчисленні чистого доходу від реалізації, від витрат на послуги зі стимулювання продажів та
маркетингу, які обліковуються у складі операційних витрат. Ці судження формуються керівництвом з
урахуванням ряду критеріїв, які відображають, що знижки та бонуси являють собою відтік економічних
вигод, тісно або помірно пов'язаний з обсягом, вартістю та іншими умовами реалізації відповідним
клієнтам, у той час як витрати, не пов'язані з профільними операціями продажу, класифікуються як
операційні витрати.
Знецінення дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність погашення дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на основі аналізу за окремими клієнтами. МСБО 39
вимагає оцінювати збиток від знецінення, який розраховується як різниця між балансовою вартістю
дебіторської заборгованості та поточною вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих з
використанням ефективної процентної ставки. При проведенні такого аналізу до уваги беруться такі
фактори, як аналіз дебіторської заборгованості за строками, їх зіставлення зі строками кредитування
клієнтів, фінансовий стан клієнтів та погашення ними заборгованості у минулому. В поточних умовах, в
яких працює Компанія, визначення очікуваної дати оплати та ставки дисконтування вимагають від
керівництва суттєвих суб’єктивних суджень. Якби фактично повернуті суми були меншими, ніж за оцінками
керівництва, Компанія була б змушена облікувати додаткові витрати на знецінення.

5

Запровадження нових або переглянутих стандартів та інтерпретацій

Наступні нові стандарти та інтерпретації набули чинності та стали обов’язковими до застосування
Компанією з 1 січня 2016 року, проте не мали істотного впливу на Компанію:
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•

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (випущений у січні 2014 року;
застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

•

«Облік придбання часток участі у спільних операціях» – зміни МСФЗ 11 (випущені 6 травня 2014
року; застосовуються до періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

•

«Роз’яснення прийнятних методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних
активів» – зміни МСБО 16 та МСБО 38 (випущені 12 травня 2014 року; застосовуються до періодів,
які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

•

«Сільське господарство: рослини довготривалого вирощування» – зміни МСБО 16 та МСБО 41
(випущені 30 червня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016
року).

•

«Застосування методу дольової участі в окремій фінансовій звітності» – зміни МСБО 27 (випущені 12
серпня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року).

•

Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (випущені 25 вересня 2014 року; застосовуються до річних
періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

•

Зміни МСБО 1 відповідно до Ініціативи з покращення якості розкриття інформації (випущені у грудні
2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї
дати).

•

«Застосування винятку з вимоги консолідації для інвестиційних компаній» – зміни МСФЗ 10, МСФЗ
12 та МСБО 28 (випущені у грудні 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1
січня 2016 року або після цієї дати).
Нові положення бухгалтерського обліку

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у
річних періодах, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала ці
стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2015 року і вступає в
силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Нижче описані
основні особливості нового стандарту:
•
Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
•
Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що
використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, чи договірні
грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо борговий інструмент
утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо
він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які
відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли
організація одночасно отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у
категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи,
що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати
за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові
інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів,
а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів.
6 Нові положення бухгалтерського обліку (продовження)
•
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте
керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому
сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент капіталу
утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.
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•
Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація буде зобов’язана
показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику фінансових
зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий
результат.
•
МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних
кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах якого аналізується зміна
кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові правила означають,
що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12
місяців при початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для
дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк
дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із
використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного
кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської
заборгованості за орендою та основною діяльністю.
•
Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з
управлінням ризиками. Стандарт надає організаціям можливість вибору облікової політики, яка
передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до обліку хеджування або продовження застосування МСБО 39
до всіх хеджів, оскільки наразі в стандарті не вказані принципи обліку макрохеджування.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2015 року і вступає у силу
для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий стандарт вводить
основний принцип обов’язкового визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг
клієнту. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а
будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, повинні відноситись на окремі
елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змінюється, слід визнавати мінімальні суми за умови
відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із
клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту.
Поправки до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущені 12 квітня 2016 року і
набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Поправки не призводять до зміни основоположних принципів стандарту, а пояснюють, як ці принципи
повинні застосовуватися. У поправках пояснюється, як ідентифікувати в договорі зобов'язання до
виконання (зобов'язання передачі товару або послуги покупцеві); як встановити, чи є компанія
принципалом (постачальником товару або послуги) або агентом (що відповідає за організацію поставки
товару або послуги), а також як визначити, чи слід визнати виручку від надання ліцензії в певний момент
часу або протягом періоду. У додатках до роз'яснень поправки включають два додаткових звільнення від
виконання вимог, що дозволить організації, що вперше застосовує новий стандарт, знизити витрати і
рівень складності обліку.
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у січні 2016 року і вступає у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Цей новий стандарт визначає принципи
визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду. За всіма договорами оренди
орендар отримує право на користування активом з початку оренди і, у разі здійснення орендних платежів
протягом певного періоду часу, також отримує фінансування. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію
оренди на операційну та фінансову оренду, передбачену вимогами МСБО 17, натомість, вводить єдину
модель обліку оренди. Орендарі будуть зобов’язані визнавати: (a) активи та зобов’язання за всіма
договорами оренди строком понад 12 місяців, крім випадків, якщо базовий актив є малоцінним; і (б)
амортизацію активів, які є предметом оренди, окремо від процентів, що нараховуються на зобов’язання за
орендою, у звіті про фінансові результати. В МСФЗ 16 в основному перенесені з МСБО 17 вимоги щодо
обліку оренди у звітності орендодавця. Відповідно, орендодавець продовжує класифікувати оренду як
операційну чи фінансову оренду та по-різному обліковувати ці два види оренди.
6 Нові положення бухгалтерського обліку (продовження)
Ініціатива з покращення якості розкриття інформації – зміни МСБО 7 (випущені 29 січня 2016
року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї
дати). Змінений МСБО 7 вимагатиме розкриття інформації про звірку змін у зобов'язаннях, що виникають
внаслідок фінансової діяльності.
Очікується, що наступні стандарти та інтерпретації, після вступу в силу, не будуть мати істотного впливу
на фінансову звітність Компанії.
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«Продаж або внесення активів в асоційовану компанію або спільне підприємство
інвестором» - Поправки до МСФЗ 10 та МБСО 28 (випущені 11 вересня 2014 року і вступають у
силу для річних періодів, які починаються з дати, визначеної Радою з міжнародних стандартів
фінансової звітності).



«Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків» - Поправки до
МСБО 12 (випущені 19 січня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, що починаються 1
січня 2017 року або після цієї дати).



Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» (випущені 20 червня 2016 року і вступають у
силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).



Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» і МСФЗ 4 "Страхові контракти" - Поправки до
МСФЗ 4 (випущені 12 вересня 2016 року і вступають у силу в залежності від обраного підходу: для
річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати - для організацій, що
вибрали тимчасове виключення, і для річного періоду, з якого організація вперше почала
застосовувати МСФЗ 9 - для організацій, які вибрали підхід накладення).



Щорічні удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності, 2014-2016 рр.
(Випущені 8 грудня 2016 року і вступають у силу, в частині застосування поправок до МСФЗ 12 для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати, в частині застосування
поправок до МСФЗ 1 і МСБО 28 - для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після
цієї дати).



КІМСФЗ 22 - Операції в іноземній валюті і передоплата відшкодування (випущені 8 грудня
2016 року і вступають у силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї
дати).



Перехід до складу або зі складу інвестиційної нерухомості - Поправки до МСБО 40 (випущені
8 грудня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або
після цієї дати).

Компанія не очікує суттєвого впливу цих нових стандартів та тлумачень на фінансову звітність.
7

Операції з пов’язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо
одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив чи здійснювати спільний
контроль іншої сторони при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час аналізу кожного
випадку відносин, що можуть становити відносини між пов’язаними сторонами, звертається увага на суть
цих відносин, а не лише на їхню юридичну форму.
Станом на 31 грудня 2016 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
Компанії під спільним контролем
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги та поточні забезпечення

3 548

Станом на 31 грудня 2015 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
Компанії під спільним контролем
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги та поточні забезпечення

16 297

Протягом 2016 року операції з пов'язаними сторонами були такими:
Компанії під спільним контролем
Закупка товарів, сировини та інших матеріалів

13 611
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Компанії під спільним контролем
Придбання послуг

3 155

Протягом 2015 року операції з пов'язаними сторонами були такими:
Компанії під спільним контролем
Закупка товарів, сировини та інших матеріалів

15 539

Придбання послуг

3 171

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років не існувало інших прав та обов’язків, включаючи позабалансові,
що відносились до пов’язаних сторін.
Компенсація ключовому управлінському персоналу
Загальна сума винагороди ключовому управлінському персоналу в 2016 році складала 5 306 тисячі
гривень (в 2015 році: 2 872 тисяч гривень). Довгострокові програми винагород / преміальних виплат не
передбачені.
8

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції

У балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:
Прим.

Первісна вартість на 1 січня
2015 року
Накопичений знос
Залишкова вартість
на
1 січня 2015 року
Надходження
Переведення до
іншої категорії
Вибуття
Амортизаційні
відрахування
Залишкова вартість
на
31 грудня 2015 року
Первісна вартість на 31
грудня 2015 року
Накопичений знос
Залишкова вартість
на
31 грудня 2015 року
Надходження
Переведення до
іншої категорії

Будинки,
споруди
та
передавальні
пристрої

Машини
та обладнання

ТрансІнші
портні основні
засоби засоби

Всього
основних
засобів

Незавершені
капітальні
інвестиції

Всього

37 304
(18 562)

87 713
(40 176)

10 426
(4 003)

1 509
(1 079)

136 952
(63 820)

2 202
-

139 154
(63 820)

18 742

47 537

6 423

430

73 132

2 202

75 334

-

-

-

-

-

18 928

1 310

1 890

1 210

255

4 665

-

(79)

(556)

-

(635)

(4 665)
-

18 928
(635)

16

(2 538)

(6 256)

(1 329)

(262)

(10 385)

(10 385)

17 514

43 092

5 748

423

66 777

16 465

83 242

38 614
(21 100)

89 500
(46 408)

10 605
(4 857)

1 758
(1 335)

140 477
(73 700)

16 465
-

156 942
(73 700)

17 514

43 092

5 748

423

66 777

16 465

83 242

-

-

-

-

-

21 577

21 577

8 271

2 276

769

197

11 513

(11 513)

-
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Накопичена
амортизація активів
переведених до іншої
категорії
Вибуття
Амортизаційні
відрахування

16

Залишкова вартість
на
31 грудня 2016 року
Первісна вартість на 31
грудня 2016 року
Накопичений знос
Залишкова вартість
на
31 грудня 2016 року

9

(3 801)

3 801

(3)

(499)

-

-

(502)

-

(502)

(1 805)

(7 178)

(1 233)

(307)

(10 523)

-

(10 523)

20 176

41 492

5 284

313

67 265

26 529

93 794

46 669
(26 493)

91 081
(49 589)

11 374
(6 090)

1 922
(1 609)

151 046
(83 781)

26 529
-

177 575
(83 781)

20 176

41 492

5 284

313

67 265

26 529

93 794

Запаси

Товарно-матеріальні цінності, класифіковані як готова продукція включають масло та сири.
Незавершене виробництво включає в себе сири на дозріванні.
10 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
Нижче представлено аналіз якості дебіторської заборгованості за продукцію, товари роботи послуги:
31 грудня 2016 р.
31 грудня 2015 р.
Дебіторська
Інша поточна
Дебіторська
Інша поточна
заборгованість
дебіторська
заборгованість
дебіторська
за продукцію,
заборгованість
за продукцію,
заборгованість
товари, роботи,
товари, роботи,
послуги
послуги
Не прострочена та не знецінена
заборгованість:
- Великі українські торгові мережі
- Інші компанії та фізичні особи

43 066
23 902

161

38 336
14 062

105

66 968

161

52 398

105

Прострочена заборгованість:
- прострочена менше ніж 30 днів
- прострочена від 30 до 180 днів
- прострочена від 181 до 360 днів
- прострочена більше 360 днів

11 463
394
290
2 585

-

12 796
1 862
207
2 591

-

Всього простроченої
заборгованості

14 732

-

17 456

-

Мінус: резерв на знецінення

(4 645)

-

(2 932)

-

Всього

77 055

161

66 922

105

Всього непростроченої та
незнеціненої заборгованості
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Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років дебіторська заборгованість за основною діяльністю, за
вирахуванням резерву на знецінення, була деномінована в українських гривнях.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю є безпроцентною та, як правило, підлягає погашенню
протягом термінів згідно умов договорів, що не перевищують 12 місяців.
11 Гроші та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років грошові кошти на рахунках в банках були деноміновані в
українських гривнях, та розміщені в українських банках. Нижче подано аналіз кредитної якості цих банків,
на підставі рейтингів міжнародної рейтингової агенції Moodys станом на 31 грудня 2016 та 2015 років:
2016 р.
Залишки коштів на поточних
банківських рахунках

2015 р.
Залишки коштів на поточних
банківських рахунках

Не прострочені та не знецінені
- Caa2
- без рейтингу

1 266
18 404

1 774
867

Всього

19 670

2 641

12 Власний капітал
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року було випущено 50 000 000 простих акцій номінальної вартістю
0,10 гривні за акцію і станом на кінець року загальна кількість ухвалених до випуску простих акцій складає
1 888 555 578 штук номінальною вартістю 0,10 гривні за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені.
Кожна проста акція має один голос при голосуванні.
13 Короткострокові кредити банків
31 грудня 2016 р.

31 грудня 2015 р.

Кредитна лінія

-

14 998

Всього

-

14 998

Кредити Компанії деноміновані в українських гривнях. Заборгованість за кредитною лінією станом на 31
грудня 2016 року була погашена у повній суммі.

14 Поточна кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2016 року 91% фінансової кредиторської заборгованості було деноміновано у
гривнях та 9% у євро (на 31 грудня 2015 – 66% у гривнях та 34% у євро).
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15 Поточні забезпечення
У балансовій вартості поточних забезпечень відбулися такі зміни:
Резерв на
послуги
Балансова вартість на 1 січня 2016
року
Нарахування резерву протягом року
Використання резерву протягом року
Балансова вартість на 31 грудня
2016 року

Резерв на
матеріальну
допомогу

Резерв на
премії

Резерв
відпусток

Всього

5 706

-

1 396

2 397

9 499

11 029
(14 766)

439
(439)

3 056
(1 402)

3 810
(3 100)

18 334
(19 707)

-

3 050

3 107

8 126

1 969

Всі вищенаведені забезпечення класифіковані як поточні зобов’язання оскільки Компанія не має
безумовного права відкласти погашення на період більше ніж 12 місяців від звітної дати.
Фінансові поточні забезпечення складають 1 969 тисяч гривень станом на 31 грудня 2016 та 5 706 тисячі
гривень станом на 31 грудня 2015.

16 Витрати за елементами
2016 р.

2015 р.

Сировина та витратні матеріали, а також зміна у залишках готової
продукції та незавершеного виробництва
Заробітна плата та пов’язані з нею витрати
Енергоресурси, включаючи газ та електроенергію
Собівартість товарів на перепродаж
Реклама
Амортизація основних засобів та знос нематеріальних активів
Транспортування
Ремонти та поточне обслуговування
Послуги сторонніх організацій
Інші витрати
Всього операційних витрат

(358 788)
(56 334)
(37 397)
(20 010)
(11 768)
(10 833)
(10 081)
(7 617)
(5 349)
(14 026)
(532 203)

(278 847)
(50 961)
(34 408)
(20 025)
(7 747)
(10 816)
(10 254)
(5 540)
(4 116)
(12 580)
(435 294)

Класифіковані як:
- собівартість реалізованої продукціі (товарів, робіт, послуг)
- витрати на збут
- адміністративні витрати
Всього операційних витрат

(467 238)
(39 022)
(25 943)
(532 203)

(381 844)
(34 247)
(19 203)
(435 294)

17 Інші операційні витрати
Утилізація матеріалів і тари
Збитки від курсових різниць, чиста сума
Інші витрати
Всього інших операційних витрат

2016 р.
(2 924)
(2 938)
(2 455)
(8 317)

2015 р.
(2 972)
(2 701)
(3 167)
(8 840)
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18 Фінансові витрати
Фінансові витрати представлені процентними витратами по кредитній лінії та іншими банківськими
витратами.
19 Податок на прибуток
Основні складові витрат із податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були такими:
2016 рік

2015 рік

Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток

4 234
269

2 836
(2 940)

Витрати / (кредит) з податку на прибуток за рік

4 503

(104)

Податок на прибуток Компанії, розрахований відповідно до податкового законодавства України,
відрізняється від теоретичної суми, отриманої шляхом перемноження суми прибутку до оподаткування,
відображеного у звіті про фінансові результати, на відповідну ставку оподаткування. Звірку між
очікуваними та фактичними податковими витратами подано нижче:
2016 рік
Прибуток до оподаткування

2015 рік

20 964

9 363

3 774

1 685

-

(1 539)

Теоретична ставка оподаткування, передбачена законодавством
України у розмірі 18% (2015: 18%)
Податковий ефект статей, що не вираховуються для цілей
оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми:
- Індексація основних засобів в податковому обліку
- Неоподатковувані доходи

-

(680)

- Витрати, що не включаються до валових витрат

729

430

Витрати / (кредит) з податку на прибуток за рік

4 503

(104)

19 Податок на прибуток (продовження)
Коригування бухгалтерського прибутку для цілей розрахунку податку на прибуток призводять до
виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей
фінансового звітування та їхньою податковою базою. Податковий ефект змін цих тимчасових різниць
показаний далі.
1 січня
2016 р.

Віднесено на
прибуток чи збиток

31 грудня
2016 р.

Податковий ефект тимчасових різниць, які
зменшують/(збільшують) суму оподаткування
Основні засоби
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю
та інша дебіторська заборгованість
Резерви зобов’язань та відрахувань

1 055

(23)

1 032

233
2 199

1 089
(1 335)

1 322
864

Чистий відстрочений податковий актив

3 487

(269)

3 218
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Податковий ефект тимчасових різниць, які
зменшують/(збільшують) суму оподаткування
Основні засоби
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю
та інша дебіторська заборгованість
Резерви зобов’язань та відрахувань
Чистий відстрочений податковий актив

1 січня
2015 р.

Віднесено на
прибуток чи збиток

31 грудня
2015 р.

(583)

1 638

1 055

266
864

(33)
1 335

233
2 199

547

2 940

3 487

20 Умовні зобов’язання
Податкове законодавство. Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу
оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство,
продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими, і
трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими
установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими.
Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності до законодавства, що
регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала й сплатила усі необхідні податки. У випадку ймовірності
відтоку ресурсів Компанія нарахувала резерв, виходячи з найкращих оцінок керівництва. Компанія
визначила окремі потенційні зобов'язання, пов’язані з оподаткуванням, нарахування яких у фінансовій
звітності не вимагається. Такі потенційні податкові зобов'язання можуть виникнути, і Компанія повинна
буде сплатити додаткові суми податків. Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у
фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка
може стосуватися довших періодів.
Трансфертне ціноутворення. Законодавство про трансфертне ціноутворення було доопрацьоване з 1
вересня 2013 року. Нові правила трансфертного ціноутворення є значно детальнішими, ніж попередні
норми законодавства і певною мірою більше враховують міжнародні принципи трансфертного
ціноутворення, розроблені Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). Нове
законодавство дозволяє податковим органам застосовувати коригування щодо трансфертного
ціноутворення та нараховувати додаткові податкові зобов’язання щодо контрольованих операцій
(операцій із пов’язаними сторонами та деяких операцій із непов’язаними сторонами), якщо ціна операції
не є визначеною на загальних умовах та не є обґрунтованою відповідними документами.
Керівництво вважає, що цінова політика Компанії ґрунтується на загальних умовах та відповідає вимогам
нового законодавства щодо трансфертного ціноутворення.
Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в Україні ще не
встановлена, вплив оскаржень з боку відповідних органів щодо трансфертного ціноутворення Компанії не
може бути надійно оцінений. Однак він може виявитись суттєвим для фінансового стану та/або операцій
Компанії в цілому.
Юридичні питання. У ході звичайної діяльності Компанія може бути відповідачем по претензіям від
третіх осіб, об'єктом судових позовів і претензій.
Керівництво вважає вірогідність відтоку економічних вигод понад суму визнаних у цій звітності зобов’язань
станом на 31 грудня 2016 та 2015 років меншою ніж ймовірна, відповідно, додаткових сум нарахувань не
було визнано в цій фінансовій звітності. Зобов'язання за пред'явленими станом звітну дату претензіями
та скаргами, якщо таке виникне, не матиме істотного негативного впливу на фінансове становище
Компанії або результати її майбутніх операцій.
21 Зобов’язання, не визнані в фінансовій звітності
Капітальні зобов’язання
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Капітальні зобов’язання, існуючі станом на звітну дату, але не визнані у фінансовій звітності, є такими:
Найменування показника
Придбання та встановлення основних засобів

31 грудня 2016 р.

31 грудня 2015 р.

10 196

3 133

Зобов’язання з оренди
Станом на 31 грудня 2016 року Компанія мала договірні зобов’язання по оренді землі, офісу та
транспортних засобів, не визнані у фінансовій звітності, у сумі 687 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року
– 571 тисяч гривень).
22 Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками у Компанії відповідає за фінансові ризики, а також операційні та юридичні
ризики. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик
процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями
управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не
перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення
належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Кредитний ризик. Компанія наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що одна
зі сторін операції з фінансовим інструментом спричинить фінансові збитки іншій стороні внаслідок
невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик пов'язаний з банками, в яких розміщені грошові
кошти та їх еквіваленти Компанії, а також з клієнтами Компанії з непогашеною дебіторською
заборгованістю.
Максимальний рівень кредитного ризику, що представляє собою балансову вартість фінансових активів
Компанії, по класам активів є наступним:
31 грудня 2016р.

31 грудня 2015р.

- За товари, роботи та послуги
- Інша дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти

77 055
161
19 704

66 922
105
2 642

Всього

96 920

69 669

Дебіторська заборгованість

Моніторинг та аналіз кредитного ризику здійснюється окремо за кожним випадком. Кредитні оцінки
виконуються щодо всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад встановлений ліміт.
Керівництво Компанії аналізує непогашену дебіторську заборгованість за строками погашення та у
подальшому контролює прострочені залишки. Таким чином, керівництво Компанії вважає за необхідне
надавати у цій фінансовій звітності інформацію про строки прострочення заборгованості та інші дані про
кредитний ризик.
Максимальний рівень кредитного ризику відображається в балансовій вартості фінансових активів
Компанії. Компанія не забезпечує свою дебіторську заборгованість заставою.
На думку керівництва Компанії, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах під
знецінення відповідних активів.
22 Управління фінансовими ризиками (продовження)
Концентрація кредитного ризику. Керівництво контролює та розкриває інформацію про концентрацію
кредитного ризику на підставі аналізу контрагентів із загальною сумою заборгованості понад 10% від
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чистих активів.
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 року Компанія не мала індивідуальних балансів непогашеної
дебіторської заборгованості або балансів у банківських установах у сумі, що перевищувала 10% від
чистих активів Компанії.
Ринковий ризик. Компанія наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими
позиціями (а) іноземних валют, та (б) процентних активів та зобов'язань, які великою мірою залежать від
загальних та конкретних ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути
прийнятий Компанією, та щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування такого підходу не
запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку суттєвих ринкових змін.
Показана далі чутливість до ринкових ризиків основана на зміні одного фактору при незмінності решти
факторів. На практиці таке трапляється дуже рідко, і зміни деяких факторів можуть бути взаємопов'язані –
наприклад, зміни процентних ставок та зміни курсів обміну.
Валютний ризик. У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Компанії у розрізі
валют станом на кінець звітного періоду:
31 грудня 2016 р.
Монетарні
Монетарні фінансові
Чиста
фінансові
зобов’я- балансова
активи
зання
позиція

31 грудня 2015 р.
Монетарні
Монетарні фінансові
Чиста
фінансові
зобов’ябалансова
активи
зання
позиція

Євро

13 704

5 023

8 681

-

18 573

(18 573)

Всього

13 704

5 023

8 681

-

18 573

(18 573)

У поданій нижче таблиці представлена чутливість фінансового результату Компанії до оподаткування до
ймовірної зміни обмінних курсів (у результаті змін у справедливій вартості монетарних активів і
зобов'язань) при постійному значенні всіх інших змінних:
Збільшення/ (зменшення)
у процентах

Збільшення/(зменшення)
прибутку до оподаткування

31 грудня 2016р.
Зміцнення/послаблення євро

+20.00%/-20.00%

1 424/ (1 424)

31 грудня 2015р.
Зміцнення/послаблення євро

+40.00%/-40.00%

(6 092)/ 6 092

Обґрунтовано можливі зміни курсів обміну інших валют не мали б суттєвого впливу на фінансові
результати Компанії.
Ризик процентної ставки. Доходи та грошові потоки від операційної діяльності Компанії переважно не
залежать від змін ринкових процентних ставок. Компанія не має позикових коштів зі змінними
процентними ставками, зміна яких мала б суттєвий вплив на прибуток.

22 Управління фінансовими ризиками (продовження)
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при
виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями.

74

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів, а
також наявність достатніх фінансових ресурсів для задоволення існуючих зобов'язань в момент, коли
настає строк їхнього погашення. Управління поточною ліквідністю Компанії здійснюється шляхом
контролю сум дебіторської та кредиторської заборгованості і витрат на програми капітальних інвестицій.
Нижче в таблиці показані зобов’язання Компанії за зазначеними в угодах строками погашення, що
залишилися. Суми, показані у таблиці аналізу за строками, – це недисконтовані грошові потоки згідно з
договорами. Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, відображених у звіті про фінансовий
стан, оскільки суми у звіті про фінансовий стан основані на дисконтованих грошових потоках.
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Компанії за строками погашення на 31 грудня
2016 року:
до 1 року
Зобов’язання
Короткострокові кредити
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання
Всього

53 703
1 969
57 126

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань Компанії за строками погашення на 31 грудня
2015 року:
до 1 року
Короткострокові кредити
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання
Всього

15 573
50 041
5 706
71 320

23 Управління капіталом
Метою Компанії при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Компанії в якості безперервно
функціонуючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам та вигоди іншим зацікавленим
сторонам.
Для підтримки чи коригування структури капіталу Компанія може повертати капітал акціонерам, залучати
позикові кошти, випускати нові акції чи продавати активи для зменшення суми боргу.

23 Управління капіталом (продовження)
Українським законодавством встановлені такі вимоги до капіталу акціонерних товариств:
- акціонерний капітал повинен становити не менш 1 250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації
підприємства;
- оплата акціонерного капіталу не може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, кредитів та
коштів, що знаходяться у заставі;
- якщо мінімальний дозволений розмір акціонерного капіталу перевищує чисті активи компанії за
НП(С)БО, ця компанія зобов’язана усунути таку невідповідність або прийняти рішення про ліквідацію.
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Керівництво вважає, що станом на 31 грудня 2016 року вищезазначені вимоги до акціонерного капіталу
дотримувались Компанією.
Компанія не має формальних політик, щодо управління капіталом додатково до моніторингу виконання
вимог українського законодавства, зазначених вище.
24 Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної
операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації
фінансового інструменту. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового
інструмента, що котирується на ринку.
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Компанією із використанням
наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних методик оцінки. Однак для інтерпретації
ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості обов’язково необхідні
суб'єктивні судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економічні умови й надалі
обмежують рівень активності фінансових ринків. Ринкові котирування можуть бути застарілими або
відображати операції продажу за вимушено низькою ціною, тому вони можуть не відображати
справедливу вартість фінансових інструментів. Для визначення ринкової вартості фінансових інструментів
керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію.
Фінансові активи, обліковані за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів з
плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість
інструментів з фіксованою процентною ставкою базується на розрахункових майбутніх очікуваних
грошових потоках, що мають бути отримані, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок
для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився.
Зобов’язання, обліковані за амортизованою вартістю. Справедлива вартість зобов’язань
визначалась із застосуванням методик оцінки. Розрахункова справедлива вартість інструментів з
фіксованою процентною ставкою та встановленим строком погашення базується на розрахункових
грошових потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів,
що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартість
зобов’язань, що погашаються за вимогою або після завчасного повідомлення, розраховується як сума до
погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення зобов’язання.
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Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження)

Справедлива вартість усіх фінансових інструментів, представлених у звіті про фінансовий стан Компанії
на 31 грудня 2016 та 2015 років, приблизно дорівнює їхній балансовій вартості на ці дати, а ії оцінка
базується на грошових потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках рівня 3 ієрархії
справедливої вартості, за винятком грошових коштів, для яких були використані ставки рівня 1.
25 Представлення фінансових інструментів за категоріями оцінки
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років усі фінансові активи та зобов'язання Компанії обліковуються за
амортизованою вартістю.
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