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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00380267
4. Місцезнаходження
Херсонська , Суворовський у мiстi Херсонi, 73000, Херсон, Гiмназична,30
5. Міжміський код, телефон та факс
(0552)494172 (0552)494172
6. Електронна поштова адреса
head_office@hleb.ks.ua

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

29.03.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://hleb.ks.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Рiчна iнформацiя складена приватним акцiонерним товариством "Херсонський хлiбокомбiнат",
яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв протягом звiтного перiоду
та вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826
03.12.2013 року зi змiнами та доповненями подає рiчний рiчну iнформацiю, яка пiдготовлена
вiдповiдно до пiдпункту другого пункту першого глави четвертої III роздiлу.
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск
облiгацiй, iнших цiнних паперiв, а також цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду, рiшення про продаж, або вику ранiше викуплених товариством акцiй
протягом зазначеного вище перiоду не приймалося;
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а, також,
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки зазначена iнформацiя
розкривається лише емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкується як
переробна, видобувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а емiтент не займається такими видами
дiяльностi;
iнформацiя про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, оскiльки вимоги щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не
застосовуються до приватного акцiонерного товариства; iнформацiя про випуски iпотечних
облiгацiй, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випускiв iпотечних
облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, а також, iнформацiя
про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено
до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв не надається, оскiльки емiтентом протягом звiтного перiоду не
випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов’язань
за якими забезпечене об’єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери; основнi вiдомостi про
ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не надається,
оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не випускало сертифiкатiв ФОН;
рiчна фiнансова звiтнiсть, оскiльки емiтентом рiчна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; звiт про стан об’єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва), оскiльки
емiтент протягом звiтного перiоду не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за
якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №210692
3. Дата проведення державної реєстрації
31.12.1996
4. Територія (область)
Херсонська
5. Статутний капітал (грн)
812100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
521
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
КВЕД 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних
кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок не тривалого зберiгання;
КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства
вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ «МарфiнБанк»
2) МФО банку
328168
3) поточний рахунок
26007699501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ «МарфiнБанк»

5) МФО банку
328168
6) поточний рахунок
26008699501840

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дуров Сергiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища. Нацiональна академiя управлiння, факультет управлiння мiжнародним бiзнесом.
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» - в.о. обов’язкiв директора виконавчого цеху №2, виконавчий
директор цеху №2, голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2017 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа, голова правлiння Дуров С. Б., був переобраний наглядовою радою згiдно
протоколу б/н вiд 20.12.2017 на п"ять рокiв та виконує обов’язки вiдповiдно до статуту
Товариства, положення "Про правлiння Товариства" та укладеного контракту. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини Дуров С.Б., не має. Загальний стаж роботи Дурова
С.Б., складає 10 рокiв. За цей час, Дуров С.Б., обiймав посади у ПАТ «Херсонський
хлiбокомбiнат» директора виконавчого цеху № 2 та голови наглядової ради. Останнi п’ять рокiв
Дуров С.Б., займає посаду голови правлiння. Посад в iнших пiдприємств Дуров С.Б., не займає.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не
вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириленко Михайло Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет машини i апарати.
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Херсонський хлiбозавод №3 на посадi головного iнженера, головного механiка, технiчного
керiвника. У ВАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» на посадi головного iнженера, першого
заступника голови правлiння, в.о. голови правлiння. ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» на посадi
голови правлiння, першого заступника голови правлiння у ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член правлiння Кириленко М. В., призначений 09.03.2016 року на пiдставi
рiшення наглядової ради, оформлених протоколом б/н вiд 09.03.2016 строком на три роки.
Кириленко М.В., виконує обов’язки i здiйснює повноваження вiдповiдно до статуту Товариства,
положення "Про правлiння Товариства" та укладеного контракту. Непогашеної судимостi, або
судимостi за корисливi злочини Кириленко М.В., немає. Загальний стаж роботи 43 роки. В це час,
Кириленко М.В., обiймав посади головного механiка, головного iнженера, технiчного керiвника у
Херсонському хлiбозаводi №3, головного iнженера у ВАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» та голови
правлiння, першого заступника голови правлiння у ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»,
заступника голови правлiння з iнженерно-технiчних питань у ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат".
Останнi п’ять рокiв Кириленко М.В., працював на посадi першого заступника голови правлiння та
заступника голови правлiння з iнженерно-технiчних питань у ПрАТ "Херсонський
хлiбокомбiнат"". Кириленко М. В., у звiтний перiод обiймав посаду голови лiквiдацiйної комiсiї
дочiрнього пiдприємства «Херсонхлiбекспосервiс» Вiдкритого акцiонерного товариства
«Херсонський хлiбокомбiнат», яке знаходиться в м. Херсонi, вулиця Михайловича, 12 та
перебуває в процесi припинення.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голокоз Свiтлана Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1960
5) освіта**
Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет технологiй.
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник лабораторiї у Херсонський хлiбозавод №2, директор виконавчий, головний технолог,
заступник голови правлiння з якостi у ВАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» та ПАТ "Херсонський
хлiбокомбiнат".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член правлiння Голокоз С. О., обрана до складу правлiння вiдповiдно до рiшення
наглядової ради, оформлених протокол б/н вiд 09.03.2016 року та виконує свої повноваження i
обов’язки вiдповiдно до статуту Товариства, положення "Про правлiння Товариства" та
укладеного контракту. Голокоз С.О., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
має. Загальний стаж роботи 35 рокiв, з яких, Голокоз С.О., пропрацювала на посадi начальника
лабораторiї у Херсонському хлiбозаводi № 2, директора виконавчого, головного технолога,
заступника голови правлiння з якостi у ВАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» та ПАТ "Херсонський
хлiбокомбiнат." Останнi п’ять рокiв, Голокоз С.О., працювала на посадi заступника голови
правлiння з якостi у ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». За звiтний перiод, Голокоз С.О., посад на
iнших пiдприємствах не обiймала. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi
у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiтаренко Олена Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища. Одеський державний аграрний унiверситет, факультет облiку та аудиту
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер в управлiннi АПК Бериславської РДА, головний бухгалтер в ТОВ "Квiнт22",ТОВ ПКФ "Юг-Трейд ЛТД", ПП "Мегаполiс", ПП "Омега-Сервiс", ПП "ПСН ФАВОРИТ
ПЛЮС". Заступник головного бухгалтера в ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" та ПрАТ

"Херсонський хлiбокомбiнат".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2017 безстроково
9) Опис
Посадова особа, головний бухгалтер Тiтаренко О. Л., призначена наказом голови правлiння № 32ос вiд 23.10.2017 року та виконує повноваження головного бухгалтера вiдповiдно до положення
"Про вiддiл бухгалтерi Товариства"ї та посадової iнструкцiї головного бухгалтера. Загальний стаж
роботи Тiтаренко О.Л., складає 21 рiк, з яких, Тiтаренко О.Л., працювала на посадi головного
бухгалтера в управлiннi АПК Бериславської РДА, ТОВ "Квiнт-22",ТОВ ПКФ "Юг-Трейд ЛТД",
ПП "Мегаполiс", ПП "Омега-Сервiс", ПП "ПСН ФАВОРИТ ПЛЮС". Останi п"ять рокiв, Тiтаренко
О.Л., пропрацювала на посадi заступника головного бухгалтера та головного бухгалтера в ПрАТ
"Херсонський хлiбокомбiнат". Посад на iнших пiдприємствах, Тiтаренко О.Л., не обiймає.
Тiтаренко О.Л., непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Iнформацiя
щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим
особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується,
вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого
рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дурова Надiя Тихонiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет технологiї
консервування.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер в Южно-український РУП «Агропостач», начальник вiддiлу аудиту в НАФ
«Приорiтет», директор у ТОВ «Аудиторська фiрма «Етолон», заступник голови правлiння з
економiки та фiнансiв, член наглядової ради в ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки
9) Опис
Посадова особа, голова наглядової ради Дурова Н. Т., була обрана загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» згiдно протоколу № 23 вiд 24.04.2017 року на три роки. Свої
повноваження, Дурова Н.Т., здiйснює згiдно статуту Товариства, положення "Про наглядову раду
Товариства" та укладеного контракту. Загальний стаж Дурової Н.Т., складає 32 роки, з яких

пропрацювала на посадi головного бухгалтера в РУП «Агопостач», начальника вiддiлу аудиту в
НАФ «Приорiтет», директор в ТОВ «Аудиторська фiрма «Еталон», голови правлiння та члена
наглядової ради у ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Останнi п’ять рокiв, Дурова Н.Т., обiймала
посаду голови правлiння та заступника голови правлiння з економiки та фiнансiв, голови
наглядової ради в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини Дурова Н.Т., не має. Дурова Н.Т., посади на iнших пiдприємствах не займає.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не
вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марковський Андрiй Владиславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища. Херсонський економiко-правовий iнститут, факультет фiнанси i кредит.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння з торгiвлi у ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член наглядової ради Марковський А. В., призначений згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», оформлених протоколом № 23 вiд
24.04.2017 року строком на 3 роки. Марковський А.В., свої посадовi обов’язки виконує вiдповiдно
до статуту Товариства, положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеного контракту.
Загальний трудовий стаж Марковського А.В., складає 26 рокiв. Останнi п"ять рокiв Марковський
А.В., займав посаду заступника голови правлiння з торгiвлi в ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат та
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Марковський А.В., непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дурова – Журавльова Алiна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища. Нацiональна академiя управлiння, юридичний факультет.
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння з юридичних питань в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член наглядової ради Дурова-Журавльова А. В., призначена згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», оформлених протоколом № 23
вiд 24.04.2017 року строком на три роки. Свої повноваження, Дурова - Журавльова А.В., здiйснює
вiдповiдно до статуту Товариства, положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеного
контракту. Непогашеної судимостi Дурова - Журавльова А.В., за посадовi та корисливi злочини
немає. Загальний стаж роботи Дурової - Журавльової А.В., складає 8 рокiв, з яких, останi п*ять
рокiв, пропрацювала на посадi заступника голови правлiння з юридичних питань. У звiтний
перiод, Дурова - Журавльова А.В., на посад в iнших пiдприємствах не обiймала. Iнформацiя щодо
розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам
емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно
до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саган Ольга Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища. Херсонський iндустрiальний iнститут, економiчний факультет.
6) стаж роботи (років)**
31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа, голова ревiзiйної комiсiї Саган О. О., призначена рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», оформлених протоколом № 20 вiд 30.04.2015 року
та здiйснює свої повноваження i обов’язки вiдповiдно до статуту Товариства, положення "Про
ревiзiйну комiсiю Товариства" та укладеного договору. Загальний стаж роботи Саган О.О., складає
31 рiк. Останнi п’ять рокiв, Саган О. О., пропрацювала на посадi провiдного економiста та
заступника начальника фiнансово-економiчного вiддiлу в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». На
даний час, Саган О.С., займає посаду заступника начальника фiнансово-економiчного вiддiлу.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини, Саган О.О., немає. Саган О.О., у звiтний
перiод, не обiймала посад в iнших пiдприємствах. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд
03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальська Ольга Йосипiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, економiчний факультет.
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Економiст з цiн в ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член ревiзiйної комiсiї Ковальська О. Й., призначена рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв, оформлених протоколом № 20 вiд 30.04.2015 року. Свої повноваження Ковальська О.
Й., здiйснює вiдповiдно до статуту Товариства, положення "Про ревiзiйну комiсiю Товариства" та
укладеного договору. Загальний трудовий стаж Ковальської О.Й., складає 29 рокiв, з яких останнi
п*ять рокiв обiймала посаду економiста з цiн в ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». На даний час,
Ковальська О.Й., не обiймає посад в ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi

за посадовi та корисливi злочини Ковальська О.Й., немає. Ковальська О.Й., за звiтний перiод,
посад в iнших пiдприємствах не обiймала. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в
тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ольховенко Людмила Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, економiчний факультет.
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний економiст фiнансово-економiчного вiддiлу в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа, член ревiзiйної комiсiї Ольховенко Л. Ю., призначена згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», оформлених протоколом № 20 вiд
30.04.2015 року та здiйснює свої повноваження згiдно статуту Товариства, положення "Про
ревiзiйну комiсiю Товариства" та укладеного контракту. Загальний стаж роботи Ольховенко Л.
Ю., складає 42 роки, з яких, останнi п’ять рокiв, Ольховенко Л.Ю., обiймала посаду провiдного
економiста фiнансово-економiчного вiддiлу в ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». За звiтний
перiод, посад в iнших пiдприємствах, Ольховенко Л.Ю., не обiймала. Ольховенко Л.Ю.,
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнформацiя щодо розмiру
виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента,
який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується, вiдповiдно до
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013;
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова
правлiння

Дуров Сергiй Борисович

2319078

71.391392

2319078

0.0

0.0

0.0

член
правлiння

Кириленко Михайло
Васильович

624774

19.233284

624774

0.0

0.0

0.0

член
правлiння

Голокоз Свiтлана Олексiївна

580

0.017854

580

0.0

0.0

0.0

головний
бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

голова
наглядової
ради

Дурова Надiя Тихонiвна

75869

2.33558

75869

0.0

0.0

0.0

член
наглядової
ради

Марковський Андрiй
Владиславович

513

0.015792

513

0.0

0.0

0.0

член
наглядової
ради

Дурова - Журавльова Алiна
Володимирiвна

10

0.000307

10

0.0

0.0

0.0

голова
ревiзiйної
комiсiї

Саган Ольга Олексiївна

80

0.002462

80

0.0

0.0

0.0

член
ревiзiйної
комiсiї

Ковальська Ольга Йосипiвна

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

член
ревiзiйоної
комiсiї

Ольховенко Людмила Юрiївна

300

0.009235

300

0.0

0.0

0.0

3021504

93.005906

3021504

0.0

0.0

0.0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Дуров Сергiй Борисович

2319078

Кириленко Михайло Васильович

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

71.391392

2319078

0.0

624774

19.233284

624774

0.0

2943852

90.624676

2943852

0.0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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

Опис

чергові

позачергові

X
24.04.2017
88.36814
На чергових загальних зборах ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", якi вiдбулися 24.04.2017 року
згiдно затвердженого наглядовою радою порядку деного розглядалися наступнi питання: 1. Обрання
лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв; 2. Обрання голови та секретаря
загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту;
4. Звiт правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту,
визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк; 5. Звiт ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 6. Затвердження висновку
ревiзiйної комiсiї;
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк; 8. Розподiл прибуткiв (покриття
збиткiв) Товариства за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi;
9. Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства; 10. Обрання членiв наглядової ради
Товариства; 11. Затвердження умов контрактiв iз членами наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважена пiдписати контракти iз членами
наглядової ради; 12. Наступне схвалення значних правочинiв, що вчинялися Товариством протягом
звiтного 2016 року; 13.Збiльшення розмiру статутного капiталу Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський
хлiбокомбiнат» код ЄДРПОУ - 32725736; 14.Перерозподiл часток у статутному капiталi Дочiрнього
пiдприємства «ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський
хлiбокомбiнат» код ЄДРПОУ –32725736; 15. Затвердження у новiй редакцiї Статуту Дочiрнього
пiдприємства «ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський
хлiбокомбiнат» код ЄДРПОУ– 32725736 та визначення особи, що уповноважена пiдписати Статут
Дочiрнього пiдприємства у новiй редакцiї; 16. Визначення особи та надання повноважень щодо
вчинення дiй з державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат»
код ЄДРПОУ–32725736; 17. Про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квiтень 2018 р. включно,
значних правовичинiв (кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки (наступної
застави/наступної iпотеки), поруки) з ПАТ "МАРФIН БАНК" на суму, що перевищує 25 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (але не
бiльше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, якi будуть узгодженi з
ПАТ "МАРФIН БАНК", з наданням повноважень на пiдписання вказаних договорiв Головi
Правлiння;18. Про припинення повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв. За результатами
розгляду порядку денного на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Херсонський
хлiбокомбiнат», якi вiдбулися 24.04.2017 року, були ухваленi наступнi рiшення.
По першому питанню: обрати лiчильну комiсiю складi трьох осiб iз наступними її членами: 1)Мiнкiн
Олександр Васильович; 2) Довбуш Iнна Сергiївна; 3) Власенко Олександр Володимирович.
Затвердити наступний регламент зборiв:
1)з 1-3 питання доповiдає Дурова Н.Т.;
2)з 4 питання доповiдає Дуров С.Б.;
3)з 5 питання голова ревiзiйної комiсiї;
4)з 6-18 голова загальних зборiв;
Надати доповiдачам з питань порядку денного на виступ – не бiльше 10 хвилин; для вiдповiдi на
запитання – не бiльше 5 хвилин. Рiчнi (черговi) Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви.;
По другому питанню: обрати головою рiчних (чергових) загальних зборiв - Дурова Сергiя Борисовича;
Обрати секретарем рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв – Дурову-Журавльову Алiну
Володимирiвну;
По третьому питанню: затвердити звiт наглядової ради за 2016 рiк. Роботу наглядової ради Товариства
за пiдсумками роботи у звiтному роцi визнати задовiльною;
По четвертому питанню: затвердити звiт правлiння за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi
Товариства на 2017 рiк. Роботу правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства визнати задовiльною;
По п*ятому питанню: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Роботу ревiзiйної комiсiї за

пiдсумками роботи у звiтному роцi визнати задовiльною;
По шостому питанню: затвердити висновок ревiзiйної комiсiї;
По сьомому питанню: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк;
По восьмому питанню: враховуючи високий ступiнь зношеностi основних засобiв Товариства, чистий
прибуток спрямувати на його оновлення. У зв’язку з цим, кошти до резервного фонду не
спрямовувати, дивiденди не нараховувати;
По дев*ятому питанню: У зв’язку iз спливом трирiчного термiну повноважень членiв наглядової ради
припинити повноваження:
Дурової Надiї Тихонiвни – голови наглядової ради;
Дурової-Журавльової Алiни Володимирiвни – члена наглядової ради;
Марковського Андрiя Владиславовича – члена наглядової ради;
По десятому питанню: обрати головою наглядової ради Товариства - акцiонера Дурову Надiю
Тихонiвну, члена наглядової ради – акцiонера Дурову-Журавльову Алiну Володимирiвну, члена
наглядової ради – акцiонера Марковського Андрiя Владиславовича;
По одинадцятому питанню: затвердити умови контракту та розмiри винагород згiдно проекту
трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену пiдписати контракт iз головою та
членами наглядової ради вiд Товариства - голову правлiння;
По дванадцятому питанню: схвалити значний правочин Товариства укладений мiж Товариством та
ТОВ «Бакiто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тiста та жиру Rondopress,
Льодогенератора Zigra S, Тiсторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калiбровочну машини для
круасономата, машини для виробництва круасанiв Crissomat SCM50.A10, печi ротацiйної MIWE roll-in
1.0608-Te+ газ, Вистiйної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вiсiмнадцять рiвнiв,
Листа алюмiнiєвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки
переривання вистiйки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервацiї тiстових
заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого
заморожування MIWE SF на умовах та за цiнами, що викладенi у Договорi поставки № RM 0308 вiд
03.08.2016 року;
По тринадцятому питанню: збiльшити статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат»
код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внескiв на суму 487 823 (чотириста вiсiмдесят сiм
тисяч вiсiмсот двадцять три) грн. 98 коп;
По чотирнадцятому питанню: перерозподiлити частки у статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат»
наступним чином: приватне акцiонерне товариство «Херсонський хлiбокомбiнат» код ЄДРПОУ
00380267 володiє часткою у статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНСХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат»
в розмiрi 100 %, що становить 487 823 (чотириста вiсiмдесят сiм тисяч вiсiмсот двадцять три) гривнi
98 коп;
По п*ятнадцятому питанню: у зв’язку iз збiльшенням статутного капiталу викласти статут Дочiрнього
пiдприємства «ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський
хлiбокомбiнат» у новiй редакцiї та затвердити його у редакцiї згiдно додатку.Визначити уповноважену
особу на пiдписання статут у новiй редакцiї Дочiрнього пiдприємства
«ХЕРСОНХЛIБЕКСПОСЕРВIС» Вiдкритого акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат»
голову загальних зборiв Дурова Сергiя Борисовича;
По шiстнадцятому питанню: визначити та надати повноваження юрисконсульту приватного
акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат» Мiнкiну Олександру Васильовичу щодо
подання документiв реєстратору на внесення змiн (пiдписання заяв про державну реєстрацiю змiн) до
вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв, громадських
формувань;
По сiмнадцятому питанню: у випадку виникнення необхiдностi, надати Товариству право, з травня
2017 р. по квiтень 2018 р. включно укладати значнi правовичини (кредитнi договори, договори
застави/iпотеки (наступноїзастави/наступноїiпотеки), поруки та договори про змiни(договори про
внесення змiн) додатковi угоди до них) з ПАТ "МАРФIН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (але не бiльше 10 млн. грн. за
кожним окремим правочином) на умовах, якi будуть узгодженi з ПАТ "МАРФIН БАНК", з наданням
повноважень на пiдписання вказаних договорiвта додаткових угод головi правлiння. У разi
оформлення кредитного договору, при необхiдностi, надати в наступну iпотеку комплекс, загальною
площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що
належить Товариству на правi власностi;
По вiсiмнадцятому питанню: припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних (чергових)
загальних зборiв приватного акцiонерного товариства «Херсонський хлiбокомбiнат» iз складу трьох
осiб:
1)Мiнкiн Олександр Васильович; 2) Довбуш Iнна Сергiївна; 3). Власенко Олександр Володимирович.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

3691

3399

0

0

3691

3399

машини та обладнання

10149

17624

0

0

10149

17624

транспортні засоби

1995

1563

0

0

1995

1563

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

90

541

0

0

90

541

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

15925

23127

0

0

15925

23127

1. Виробничого
призначення:

Усього

Опис Обмежень на використання основних засобiв немає. На кiнець звiтного перiоду в середньому
знос основних засобiв емiтента складає 51,2 %.
Стан основних засобiв (найменування, дата вводу та вiдсоток зносу)
Будiвлi та споруди 1958-1990 роки 66,8%;
Машини та обладнання 1960-2017 роки 44,7%;
Транспортнi засоби 1970-2017 роки 61,7%;
Iншi засоби 1980-2017 роки 56,3%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

12665

10562

Статутний капітал
(тис. грн.)

812

812

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

812

812

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувається вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»,
затвердженого Наказом Мiнiстра фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року. Визначення
вартостi чистих активiв проводиться з 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

Розрахункова вартiсть чистих активiв (12 665 тис. грн) бiльше скоригованого статутного
капiталу (812 тис. грн). Це вiдповiдає вимогам пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

7560

X

X

Кредит банку

03.03.2016

3410

23

06.03.2018

Кредит банку

28.04.2017

4150

19

24.04.2020

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1280

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

21744

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

30584

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

н/д

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

24.04.2017

3

Загальнi збори

4

10000

5

35711

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

Предмет правочину

6

7

28

(кредитнi договори, договори
застави/iпотеки
(наступноїзастави/наступноїiпотеки),
поруки та договори про
змiни(договори про внесення змiн)
додатковi угоди до них)

Дата роз
особ
інфор
загально
інформ
базі дани

24.04

Опис:

24.04.2017 року рiшенням Загальних зборiв ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", оформлених протоколом №23 вiд 24.04.2017 р
про надання Товариству права, з травня 2017 р. по квiтень 2018 р. включно укладати значнi правовичини (кредитнi договори,
(наступноїзастави/наступноїiпотеки), поруки та договори про змiни(договори про внесення змiн) додатковi угоди до них) з ПАТ
що перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (але не бiльше 10 млн. грн. за ко
на умовах, якi будуть узгодженi з ПАТ "МАРФIН БАНК". Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 10 млн. грн. за кожн
Вартiсть активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 35 711 тис. грн. Спiввiдношення гранич
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 28 вiдсот
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства 3017721 штук. Зареєструвалися для участi в Загальних зборах 2666704 шт. гол
88.06816 % вiд голосуючих акцiй Товариства.
ЗА прийняття рiшення було проголосовано - 2666704 шт. голосуючих акцiй, що складає 100% вiд зареєстрованих го
ПРОТИ прийняття рiшення акцiонери не голосували.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
Предмет
інформації в
активів
правочину загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.12.2017

Наглядова рада

8927

35711

24.4

Поставка
товару

20.12.2017

Веб-сайт
товариства, н
якому
розміщена
інформація

9

http://hleb.ks.ua

Опис:

20.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", оформлених протоколом б/н вiд 20.12.2017 рок
було прийнято рiшення про надання Товариству згоди на укладення Договору поставки товару ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" на суму, щ
не перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та складає 8 927 тис. грн. на
умовах, якi будуть, головою правлiння Дуровим С.Б., узгодженi з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ". Гранична сукупна вартiсть правочину

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
Предмет
інформації в
активів
правочину загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

Веб-сайт
товариства, н
якому
розміщена
інформація

9

складає 8 927 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 35 711 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової
звiтностi складає 24.4 вiдсоткiв.

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

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

Вид інформації

1

2

3

24.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.04.2017

24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

17.05.2017

17.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

07.08.2017

08.08.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

07.12.2017

07.12.2017

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

20.12.2017

20.12.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

20.12.2017

20.12.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю незалежна
аудиторська фiрма «Прiоритет»

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

14124964

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Белiнського,15

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

№ 0285 24.01.2001

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

н/д н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України

№ 273/4
04.07.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
Емiтент не є професфйним учасником фондового ринку, а
тому не потребує проходження перевiрки аудиторською
фiрмою, яка внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних

учасникiв фондового ринку.
Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 477
09.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

09.02.2018
07.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

09.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

17100

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiссiя здiйснювала реєстрацiїю акцiонерiв у
складi трьох осiб вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства"

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Змiна типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного
товариства на приватне акцiонерне товариство

Так

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

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

У звiтньому перiодi позачерговi
загальнi збори не скликалися
будь-яким iз перелiчених органiв.

Інше (зазначити)

н/д

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
н/д
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

н/д

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

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

3

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

н/д

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

6

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Наглядовою радою Товариства не
приймалося рiшення про
створення будь-якого комiтету

Інші (запишіть)

н/д

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради Товариства
отримують винагороду за
погодинно-премiальною
системою

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): н/д

X

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

X

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

X

Ні

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

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

так, створено
ревізійну комісію

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

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення "Про голосування на
загальних зборах акцiонерiв
Товариства"

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які

Ні

Так

Так

Так

Ні

володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останiх трьох рокiв
аудитор Товаритсва не
змiнювався

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

Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): н/д

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 01.09.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
приватне акцiонерне товариство не зобов"язано публiкувати кодекс корпоративного
управлiння
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
н/д

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Херсонський хлiбокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00380267

за КОАТУУ 6510100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.71

521

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул.
Гiмназична, 30

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

52

36

0

первісна вартість

1001

77

77

0

накопичена амортизація

1002

25

41

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

677

612

0

Основні засоби:

1010

15952

23127

8068

первісна вартість

1011

37071

47427

22616

знос

1012

21146

24300

14548

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

488

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

16654

24263

8068

Запаси

1100

8310

6915

3490

Виробничі запаси

1101

4950

5388

2430

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

2562

1498

103

Товари

1104

798

29

957

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

5341

6496

2748

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

1604

з бюджетом

1135

236

2

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

236

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

725

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4443

4240

634

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

727

1219

443

Готівка

1166

724

907

0

Рахунки в банках

1167

3

312

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

114

0

Усього за розділом II

1195

19057

18986

9644

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

35711

43249

17712

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

812

812

812

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

3156

3156

4156

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6594

8697

1266

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

10562

12665

6234

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

4890

7560

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

4890

7560

0

Короткострокові кредити банків

1600

533

0

3052

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4649

13466

3650

за розрахунками з бюджетом

1620

539

1280

167

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

220

47

за розрахунками зі страхування

1625

288

415

331

за розрахунками з оплати праці

1630

1268

1648

773

за одержаними авансами

1635

0

0

47

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

4875

4151

3007

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

8107

2064

451

Усього за розділом IІІ

1695

20259

23024

11487

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

35711

43249

17712

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Основiн засоби: основiн засоби облiковуються за
первiсною вартiстю на 31.12.2017 року у сумi 47427 тис.
грн., залишкова вартiсть їх складає 23127 тис. грн.
Запаси: станом на 31.12.2017 року вартiсть запасiв склала
6915 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть: поточна дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на
31.12.2017 року склала 6 496 тис. грн.,
iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на
31.12.2017 року склала 4 240 тис. грн.
Кошти: Залишок готiвкових коштiв у касi станом на
31.12.2017 року склало 1 219 тис.грн,. в тому числi,
готiвкка 907 тис. грн. на рахунках в банку 312 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2017 року
склав 812 тис. грн. та вiдповiдає сумi зафiксованої в
статутi Товариства.
Протягом звiтного перiоду, розмiр статутного капiталу не

змiнювався, акцiї ПрАТ ’’Херсонськiй хлiбокомбiнат", не
вилучались, додаткового випуску не вiдбувалось.
Статутний капiтал Товариства подiлено на 3248400 шт.
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за
кожну.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2017 р. становив 3156
тис. грн., та складається з суми дооцiнки необоротних
активiв
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) станом на
31.12.2017 року складає 8 967 тис. грн.
Сума власного капiталу 12 665 тис. грн., що на 20%
бiльше в порiвняннi з минулим роком.
Кредиторська заборгованiсть;
Станом на 31.12.2017 року Товариство має кредиторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 13466
тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом
станом на 31.12.2017 року склала в сумi 1 280,0 тис. грн.
Протягом 2017 року розрахунки по оплатi працi
проводились вiдповiдно до чинного законодавства,
заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 1648
тис. грн.
Iншi поточнi зобовязання складають 2064 тис. грн.
Керівник

Дуров Сергiй Борисович

Головний бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Херсонський хлiбокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00380267

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

143619

140294

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 111580 )

( 110061 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

32039

30233

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4976

4127

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 7698 )

( 9035 )

Витрати на збут

2150

( 23769 )

( 18320 )

Інші операційні витрати

2180

( 1247 )

( 1196 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

4301

5809

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

14

24

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1630 )

( 1374 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 97 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

2588

4459

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

485

803

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2103

3656

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2103

3656

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

87397

90790

Витрати на оплату праці

2505

25310

19089

Відрахування на соціальні заходи

2510

5603

4140

Амортизація

2515

4117

3127

Інші операційні витрати

2520

19000

16145

Разом

2550

141427

133291

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

3248400

3248400

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

3248400

3248400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.65

1.13

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.65

1.13

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Дохiд визначався пiд час збiльшення активiв або
зменшення зобов’язань, що зумовлювало зростання
власного капiталу.
Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському
облiку за групами: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 143619 тис. гри. - iншi операцiйнi доходи - 4976 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала
111580тис.грн.
За 2017 рiк витрати склали 31714 тис.грн., у тому числi^адмiнiстративнi витрати 7698 тис. грн. , витрати на збут
23769 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 1247 тис. грн,
фiнансовi витрати 1630 тис. грн. Таким чином за 2017 рiк
Товариство спрацювало прибутково, сума прибутку
склала 2588 тис. грн.

Керівник

Дуров Сергiй Борисович

Головний бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Херсонський хлiбокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00380267

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

169923

165853

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

173

4233

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

78

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

197

87

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 122615 )

( 148119 )

Праці

3105

( 19962 )

( 15088 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5504 )

( 4378 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 10949 )

( 7406 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 29 )

( 1425 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 5033 )

( 1857 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 5887 )

( 4124 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 270 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

11071

-4818

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 488 )

(0)

необоротних активів

3260

( 8078 )

( 4138 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-8566

-4138

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

4600

5108

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

6552

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

4983

1210

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 1630 )

( 1374 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2013

9076

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

492

120

Залишок коштів на початок року

3405

727

607

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1219

727

Примітки

Залишок коштiв на початок року складає 727 тис.грн.,
чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 11
071 тис.грн., чистий рух коштiв вiд iнвестiцiйної
дiяльностi складає (-8566) тис.грн., чистий рух коштiв вiд
фiнансової дiяльностi складає (-2013) тис.грн., чистий рух
коштiв за звiтний перiод складає 492тис.грн.,
залишок коштiв на кiнець року складає 1 219 тис.грн., з
яких готiвка 907 тис. грн., на рахунку в банках 312 тис.
грн.

Керівник

Дуров Сергiй Борисович

Головний бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Херсонський хлiбокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00380267

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

X

X

X

X

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

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:

3255

X

X

()

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на Товаритсвi
звiт про рух грошових коштiв складається за прямим
методом

Керівник

Дуров Сергiй Борисович

Головний бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00380267

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

812

0

3156

0

6595

0

0

10563

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

1

0

0

1

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

812

0

3156

0

6594

0

0

10562

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2103

0

0

2103

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

2103

0

0

2103

Залишок на
кінець року

4300

812

0

3156

0

8697

0

0

12665

Примітки

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2017 року склає 812 тис. грн., та
вiдповiдає сумi зафiксованої в статутi Товариства. Протягом звiтного перiоду, розмiр
статутного капiталу не змiнювався, акцiї ПрАТ ’’Херсонськiй хлiбокомбiнат", не
вилучались, додаткового випуску не вiдбувалось. Статутний капiтал Товариства
подiлено на 3248400 шт., простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., за
кожну.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2017 року становить 3 156 тис. грн. та
складається iз суми дооцiнки необоротних активiв Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) станом на 31.12.2017 року 8967 тис. грн.
Сума власного капiталу 12665 тис. грн.

Керівник

Дуров Сергiй Борисович

Головний бухгалтер

Тiтаренко Олена Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк*
1. Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат” створено вiдповiдно до чинного
законодавством України, шляхом перетворення ДП "Херсон хлiб" у Вiдкрите акцiонерне
товариство "Херсонський хлiбокомбiнат" та, у подальшому, у зв"язку iз змiною типу,
перейменоване у приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат". Приватне
акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат" зареєстроване вiдповiдно до свiдоцтва про
державну реєстрацiю серiя АА № 593518 вiд 31.12.1996р., Юридична адреса: 73000, Херсонська
область, м.Херсон,
Суворовський район, вулиця Гiмназична, будинок ЗО*
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010 являються:
Код КВЕД 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних
кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання (основний);
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 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах;
Код КВЕД 47.26 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах;
Код КВЕД 71.20 Технiчнi випробування та дослiдження;
Код КВЕД 73.11 Рекламнi агентства;
Код КВЕД 73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2017 року склала 521 осiб
2. Основа для пiдготовки
а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
Товариство веде бухгалтерський облiк i подає фiнансову звiтнiсть по правилам i нормам,
встановленим у вiдповiдностi з українськими Законами про бухгалтерський i податковий облiк.
З 01.01.2012р. Товариство подає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. Для забезпечення
зiставностi показникiв пiдготовлений цей фiнансовий звiт, що вiдповiдає нормам i правилам
МСФЗ, з виконанням вимог МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ранiше Товариство не
звiтувало в органи статистки та комiсiю по цiнним паперам про вiдповiднiсть сво\ї фiнансової
звiтностi МСФЗ.
б) Функцiональна валюта i валюта звiтностi.
Нацiональна валюта України - українська гривня (ЛАН), яка є функцiональною валютою
Товариства.
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 2017 рiк
Товариство отримало прибуток у сумi 2588 тис.грн.
Облiкова полiтика.
. Приципи оцiнки та методу облiку активiв, зобов’язань, доходiв та витрат.
Згiдно МСФЗ актив – це ресурс, котрий контролюється пiдприємством в результатi попереднiх
подiй i, як очiкується, забезпечує збiльшення економiчних вигод в майбутньому. Отже, об’єкт
бухгалтерського облiку визнається активом, якщо вiн вiдповiдає трьом умовам:
- пiдприємство одержало його в результатi попереднiх операцiй,
- одержанi ресурси втiлюють майбутнi економiчнi вигоди,
- ресурс контролюється пiдприємством.
Актив вiдображають в балансi, якщо iснує вiрогiднiсть одержання економiчних вигод, зв’язаних з
його використанням, i оцiнка активу може бути достовiрно визначена.
Основнi засоби.

Згiдно МСБО 16 основнi питання облiку основних засобiв – це визнання активiв, визначення
їхньої балансової вартостi, амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення
корисностi, якi слiд визнавати у зв’язку з ними.
Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх використовуватимуть, за очiкуванням, протягом
бiльше одного перiоду.
Строком корисної експлуатацiї рахувати перiод, протягом якого очiкується, що актив буде
придатний для використання.
Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу оцiнюється за його
собiвартiстю.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Основнi засоби розподiляються на класи:
- будiвлi,
- машини та обладнання,
- транспортнi засоби,
- iнструмент та iнвентар,
- iншi основнi засоби.
Для визнання основних засобiв та строку корисної експлуатацiї на Товариствi органiзувана
постiйно працююча експертно-технiчна комiсiя.
Застосовувати прямолiнiйний метод розрахунку амортизацiї. Результатом застосування
прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної
експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не змiнюється.
Амортизацiя основних засобiв проводиться до досягнення залишкової вартостi об’єкта його
лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть – сума грошових коштiв, яку пiдприємство очiкує одержати за актив при
його вибуттi по закiнченню строку його корисної експлуатацiї та мiнусом витрат на його вибуття.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносити на витрати
перiоду, в якому вони виникли. Вартiсть суттєвих вiдновлень i вдосконалень основних засобiв
капiталiзується.
Припиняється визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв пiсля його вибуття.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв визнається
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта.
У випадках наявностi факторiв знецiнювання активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом
збиткiв вiд знецiнювання згiдно МСБО 36 «Знецiнювання активiв».
Основнi засоби, призначенi для продажу та якi вiдповiдають критерiям визнання облiковуються
згiдно МСФЗ 5 «Не поточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Нематерiальнi активи.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно з МСБО 38 «Нематерiальнi
активи».
Нематерiальний актив визнається, якщо i тiльки якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi
вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до пiдприємства та собiвартiсть активу можна
достовiрно оцiнити.
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз усiх витрат на
створення, виробництво та пiдготовку активу до експлуатацiї. Витрати на дослiдження визнаються
витратами перiоду, в якому вони виникли.
Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:
- iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх економiчних
вигод, якi перевищуватимуть його первiсно оцiнений рiвень ефективностi;
- є можливiсть цi витрати достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiддержування первiсно оцiненою

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду, в якому вони виникли.
Для погашення амортизованої величини актива протягом строку корисної експлуатацiї
застосовувати прямолiнiйний метод розрахунку амортизацiї, котрий визначається в нарахування
постiйної суми амортизацiї протягом строку корисної експлуатацiї.
Запаси.
Визнання, оцiнку та облiк запасiв здiйснювати згiдно з МСБО 2 «Запаси».
Запаси – це активи, якi:
- утримуються для продажу,
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу,
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або
при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються за їх собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв – всi витрати та придбання, витрати на
переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв.
При виконаннi послуг запасi оцiнюються запаси оцiнюються за витратами на їх виробництво.
При реалiзацiї запасiв, їх балансова вартiсть визначається витратами перiоду, в якому визнається
вiдповiдний дохiд.
Запаси розподiляються на групи:
- матерiали та сировина,
- покупнi комплектуючi вироби,
- паливо,
- тара,
- запаснi частини,
- господарський iнвентар та спецiальний одяг,
- незавершене виробництво,
- готова продукцiя.
Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення запасiв не нараховуються.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть включає:
- заборгованiсть за товари, роботи, послуги,
- заборгованiсть по перерахованим податкам,
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги класифiкуати у розрiзi контрагентiв, а в
серединi контрагентiв – у розрiзi договорiв. Дебiторською заборгованiстю є несплаченi
контрагентами суми за товари, роботи, послуги, виконаннi в перiод, що передує звiтуємому.
Iншу дебiторсьтку заборгованiсть включати до звiту про фiнансовий стан за методам нетто.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти пiдприємства включають грошовi кошти в установах банкiв, наявнiсть грошових
коштiв в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, необмеженi в використаннi.
Оренда.
Визання, оцiнку та облiк договору оренди здiйснювати згiдно з МСБО 17 «Оренда».
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнавати як витрати на прямолiнiйнiй основi
протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визнавати у складi доходу на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi оренди, визнавати витратами. Дохiд вiд
оренди визнавати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, коли навiть надходження не
здiйснюються.
Виплати працiвникам.
Зобов’язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть оплачуватись в
майбутньому та витрати, коли пiдприємство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок
послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам визнаються згiдно МСБО 19
«Виплати працiвникам».
Виплати працiвникам включають:

- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення,
оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть,
- виплати при звiльненi.
Зобов’язання по короткостроковим виплатам працiвникам оцiнюються на недисконтованiй основi.
Поточнi (мiсячнi) виплати працiвникам здiйснювати згiдно штатного розкладу та вiдпрацьованоо
часу.
Зобов’язання.
Згiдно МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», зобов’язання – iснуюче
зобов’язання пiдприємства, яке виникає в результатi минулих дiй i погашення яких, за
очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв пiдприємства.
Зобов’язання пiдприємства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв)
та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов’язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi
вiд їх виду.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається в балансi по первiснiй
вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi одержаних активiв чи послуг.
Пiдприємство переносить частину довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
короткострокової, коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми
боргу залишається менше 365 днiв.
Не визнавати зобов’язанням звiтного перiоду iснуюче зобов’язання, яке виникло внаслiдок
минулих подiй, коли немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, буде необхiдним для погашення зобов’язання.
Забезпечення необхiдно визнавати, якщо:
- пiдприємство має iснуюче зобов’язання внаслiдок минулих подiй,
- ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для
виконання зобов’язань,
- можна достовiрно оцiнити суму зобов’язань.
Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення
iснуючого зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов’язання – це сума, яку
пiдприємство обгрунтовано сплатило б для погашення зобов’язань.
Оцiнки результатiв та фiнансового впливу визначаються на основi судження управлiнського
персоналу.
Резерви визнаються, якщо пiдприємство, в результатi певної дiї в минулому має юридичне або
фактичне зобов’язання, для урегулювання яких з великою ступенню вiрогiдностi потребується
вiдтiк ресурсiв, i якi можливо оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Здiйснювати резервування забезпечення на оплату вiдпусток. Величину забезпечення на оплату
вiдпусток розраховувати як перемноження фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати та
норми резервування, розрахованої як вiдношення рiчної планової суми на виплату вiдпусток до
загального рiчного планового фонду оплати працi.
Доходи.
Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної
дiяльностi пiдприємства, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в
результатi внескiв учасникiв цього капiталу.
Дохiд включає тiльки валове надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають
отриманню пiдприємством на його власний рахунок.
Податок на додану вартiсть не є економiчними вигодами, що надходять до пiдприємства i не веде
до збiльшення капiталу, отже виключається з доходу.
Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї визначається шляхом угоди мiж пiдприємством та
покупцем або користувачем активу. Вона оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої
компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана.
Дохiд вiд продажу товару має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:
- пiдприємство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар

(оформлення згiдно всiх вимог видаткової накладної);
- за пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як
правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений
достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi
операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Етап завершеностi операцiї – пiдписання акту
виконаних робiт на повне виконання договiрних зобов’язань або їх частки, яку можна достовiрно
оцiнити. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх
наведених далi умов:
- можна достовiрно оцiнити суму доходiв,
- є ймовiрнiсть надходження до пiдприємства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю,
- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду,
- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв пiдприємства, що
приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, якщо є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з
операцiєю, надходитимуть до пiдприємства та можна достовiрно оцiнити суму доходу має
визнаватись на такiй основi:
- вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Ефективна вставка
вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження
грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента;
- дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Депозитнi вклади пiдприємства строком до 6 мiсяцiв рахувати грошовими коштами, а проценти по
таким вкладам – доходами вiд операцiйної дiяльностi.
Витрати.
Встановити перелiк та склад статей калькуляцiї виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг):
борошно, iнша сировина, зарплата з наразуванням, енергiя, амортизацiя, накладнi витрати,
поточний ремонт.
Затвердити перелiк та склад адмiнiстративних витрат та витрат на збут.
Адмiнiстративнi витрати: оплата поштових витрат, iнформацiйнi послуги, комп’ютернi програми,
канцтовари, вiдрядження, зарплата адмiнперсонала та iн.
Витрати на збут: зарплата працiвникiв по реалiзацiї продукцiї, вiдрядження, пов’язанi з
реалiзацiєю продукцiї, транспортнi витрати по доставцi продукцiї ремонт автотранспорту, та iн.
Витрати, пов’язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
2.11. Власний капiтал.
Статтi власного капiталу:
- статутний капiтал,
- додатковий капiтал,
- нерозподiлений прибуток чи збитки на звiтну дату.
Сегменти.
Пiдприємство займається такими видами дiяльностi:
- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв,
- виробництво кондитерських виробiв,
- реалiзацiя продукцiї власного виробництва.
Iнформацiя по розподiлу доходiв та витрат розкривається в примiтках.
Географiчнi сегменти можуть бути видiленi по ознакам покупцiв та вiдображаються в фiнансовiй
звiтностi в тому випадку, якщо об’єм реалiзацiї iноземним покупцям перевищуватиме 10% всього
доходу вiд реалiзацiї.
Подiї, якi виникли пiсля звiтної дати.
Подiї пiсля звiтного перiоду – це сприятливi чи несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця

звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Визнаються два типа
подiй:
- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду);
- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду).
Правлiння пiдприємства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та облiк
уповноважених пiдписувати звiтнiсть.
При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство враховує подiї, якi вiдбулись пiсля звiтної дати i
вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
Форми фiнансової звiтностi.
Пiдприємство визначає форми фiнансової звiтностi згiдно з рекомендацiями МСБО 1 «Подання
фiнансової звiтностi».
Звiт про фiнансовий стан складається методом розподiлення активiв та зобов’язань на поточнi та
довгостроковi.
Звiт про сукупнi доходи за перiод складається методом розподiлення витрат по функцiональному
признаку.
Звiт про змiни у власному капiталi представляються в розгорнутому форматi.
Звiт про рух грошових коштiв складається згiдно МСБО 7 прямим методом.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються згiдно з обов’язковими вимогами до розкриття
iнформацiї, викладеними усiма МСБО/МСФЗ.
Основнi принципи бухгалтерського облiку:
а) Основнi засоби.
В склад основних засобiв в Товариствi зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для
виористання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей
протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення,
прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов’язанi з доведенням об'єкту
основного засобу до робочого стану.
Об'єкт основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Продовження тексту приміток
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який
облiковується окремо, та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в
майбутньому (як такi: капiiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (тех.обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного
звiтного перiоду, в якому вони були понесенi.
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його
лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строкау його корисної
експлуатацiї прямолiнiйним методом. Дня розподiлу кожна частина об'єкту основних засобiв,
собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, амортизується окремо.
Термiн корисної експлуатацiї визнається конкретно по кожному об'єкту основних засобiв
комiсiєю, визначеною керiвництвом Товариства.
б) Запаси.
До запасiв вiдносяться активи у формi сировини i матерiалiв, якi перебувають у процесi
виробництва товару, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готова
вироблена продукцiя та незавершене виробництво.
В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на прибання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час I доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та
приведення їх у стан можливого використання.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання та iнших податкiв (окрiм тих, що
згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування,

навантаження i розвантаження та i iнших витрати, безпосередньо пов’язаних з придбанням
сировини, матерiалiв, товарiв.
Витрати на переробку запасiв включають витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва,
зокрема:
прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, допомiжних матерiалiв, упаковки);
витрати з оплати працi основного виробничого песроналу; ждиний соцiальний внесок;
iншi прямi витрати (електроенергiя, вода, послуги стороннiх органiзацiй) та розподiльнi виробничi
накладнi витрат;
сума розподiлених постiйних накладних витрат. I
До змiнних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi
змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на
допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати
розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих
потужностей.
До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi
залишаються порiвняної незмiнними, незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя,
утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та
адмiнiстративнi витрати цих цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат необхiдно
використовувати фактичний рiвень виробництва.
Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат
на кожний вид, ; виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається - цiна продажу
кожного продукту (групи продуктiв). Застосовувати методи оцiнки при вибуттi:
- запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по
iдентифiкованiй Iндивiдуальнiй собiвартостi.
В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються за меншою з таких величин: собiвартiсть та чиста
вартiсть реалiзацiї.| Оцiнка готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в
звiтностi проводиться на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09,
31.12 шляхом порiвняння цiн продажу по договорам поставки з вирахуванням транспортних
витрат по доставцi та цiни собiвартостi готової продукцiї на зазначенi дати. Оцiнка всiх iнших
запасiв проводиться по мiрi необхiдностi i обов'язково на дату закiнчення поточного звiтного року
(на дату 31.12.17).
в) Визнання доходiв i витрат.
Продаж товару.
Дохiд вiд продажу визнається в разi, коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i
винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар: суму доходу можна достовiрно оцiнити: є ймовiрнiсть
надходження економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю.
Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу.
г) Фiнансовi доходи i витрати.
До фiнеансових витрат вiдносяться витрати на вiдсотки за користування отриманими кредитами.
Основнi засоби станом на 31.12.2017 року складають:
Власнi основнi засоби (тис. грн)
на кiнець перiоду
Виробничого призначення: 23127
будiвлi та споруди 3399
машини та обладнання 17624
транспортнi засоби 1563
земельнi дiлянки
iншi 541
Запаси.
Станом на 31.12.2017 року виробничi запаси складаються з (тис.грн.):
сировина i матерiали- 2856
паливо - 91
тара i матерiали - 1990

буд. матерiали - 11
запаснi частини - 258
готова продукцiя - 1498
МШП - 182
товари - 29
ВСЬОГО: 6915
Станом на 31.12.2017 року складають торгова та iнша дебiторська заборгованiсть:
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 6496
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом - 2
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - Iнша дебiторська заборгованiсть - 4240
ВСЬОГО: 10738
Грошовi кошти та їх еквiвалентин в нацiональнiй валютi.
Станом на 31.12.2017 грошовi кошти включають
в нацiональнiй валютi в касi - 907
Грошовi кошти на поточних рахунках
в банкiвських установах -312
Грошовi кошти в дорозi
ВСЬОГО:1219
Власний капiтал.
Станом на 31.12.217 власний капiтал складається з:
Статутний капiтал 812
Iнший додатоквий капiтал 3156
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 8697
Всього 12665
Статутний капiтал Товариства складає 812 тис.грн., який подiлений на 3 248 400 шт. простих
iменних акцiй номiнальної вартостi 0.25 грн., кожна.
Нерозподiлений прибуток складає в сумi 8697 тис.грн.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2017 року торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включає:
Короткостроковi кредити 7560
Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13466
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом з одержаних авансiв з позабюджетних платежiв
з оплати працi 1648
зi страхування 415
iз внутрiшнiх розрахункiв
Iншi поточнi зобов’язання 2064
ВСЬОГО: 23024
Дохiд.
За рiк, якiй закiнчився 31 грудня 2017, дохiд складає (в тис.грн.):
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 143619
Дохiд вiд iнших операцiйних доходiв 4976
Всього 148595
Собiвартiсть реалiзацiї.
За рiк, який завершився 31 грудня 2017, собiвартiсть складає (в тис.грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцi склалаї 111580
13. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати.
За рiк, який завершився 31 грудня 2017, адмiнiстративнi та загальновиробничi витрати Товариства
складають 7698 та 1247.
Витрати на збут.
За рiк, який завершився 31 грудня 2017 року витрати на збут складають 23769 тис. грн.

Операцiї iз повязаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi звязаними сторонами визнаються сторони, одна з якиї має
можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та iншi фiнансовi рiшення iншої
сторони, або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 "Розкриття
iнформацiї про звязанi сторони".
В звiтному перiодi операцiї iз звязаними особами вiдсутнi.
Фiнансовi витрати
За рiк, який завершився 31 грудня 2017 року фiнансовi витрати складають 1630 тис. грн.
Проценти за користування кредитом складають 19%
Голова правлiння Дуров Сергiй Борисович
Головний бухгалтер Тiтаренко Олена Леонiдiвна
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

