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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Зомбер Вiктор Леонiдович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05509694 

4. Місцезнаходження: 43008, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0332) 787300, 787300 

6. Адреса електронної пошти: info@teremno.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, протокол засiдання №5 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://hlib.teremno.c

om.ua/ (сайт), 

http://hlib.teremno.c

om.ua/RichRegInf.h

tml  (сторiнка) 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не отримувалися.  

Емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб та до будь-яких об'єднань пiдприємств 

не належить.  

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.  

Рейтингова оцiнка не проводилася, намiрiв не було.  

Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент немає.  

Судових справ у емiтента не було, якi необхiдно зазначити в рiчному звiтi вiдсутнi. 

 Акцiонери (засновники) фiзичнi особи не надали згоду на розкриття паспортних даних.  

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента - станом на 31.12.2018 р. засновник, в 

особi регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi, 

акцiями емiтента не володiє. 

Будь-яких винагород або компенсацiй, якi виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх 

звiльнення у звiтному перiодi,не було.  

Iнформацїї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не було.  

Iнформацiї про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 



якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не було. 

 Iнформацiї про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнстументiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не було.  

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня. 

Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента: юридичнi особи, 

що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента - вiдсутнi.  Фiзичнi особи, що володiють 

5 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.  

Процентнi, Дисконтнi, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, Iiншi цiннi папери, похiднi цiннi 

папери емiтентом не випускалися.  

Iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не було.  

Протягом звiтного перiоду викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй ) власних 

акцiй не проводився.  

Закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання зобов'язань за 

якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта(частини об'єкта) житлового будiвництва не було. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.  У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 

крiм акцiй такого емiтента немає. 

 Таблицi обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї не заповнюються, так як товариство в звiтному перiодi не займалось 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

 Зобов'язань емiтента за кредитами, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, iншими 

цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), сертифiкатами ФОН та 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права,фiнансової допомоги на зворотнiй основi, 

iнших зобов'язань немає.  

Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть протягом року не було. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у 

вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть вiдсутня. 

 Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв протягом року не було. Iнформацiя щодо вчинення значних правочинiв не 

обов'язкова для розкриття  приватними акцiонерними товариствами. Iнформацiя мiститься на 

сайтi http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори,укладенi акцiонерами (учасниками) 

емiтента вiдсутня в наявностi в емiтента. Iнформацїї про будь-якi договори та/або правочини, 

умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не було. 

Iнших посадових осiб акцiонерного товариства, якi вiдповiдають за зберiгання протоколiв 

загальних зборiв акцiонерiв немає. 

Товариство жодних, крiм акцiй, цiнних паперiв не емiтувало, тому пункти  Роздiлу 17 ( 2- 

iнформацiя про облiгацiї емiтента; 3- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 

4- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента; 5- iнформацiя про забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв; 6- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом 

звiтного перiоду) не розкритi. 

Жоден працiвник товариства не володiє акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

статутного капiталу Товариства. 

"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" вiдсутня, бо 

рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсуками звiтного та попереднього звiтному рокiв не 

приймались. 

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 



необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв" вiдсутня.  

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня, бо таких цiнних паперiв 

немає. 

"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не розкрита, оскiльки таких 

фактiв у звiтному роцi не було. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, бо Товариство, 

боргових цiнних паперiв не емiтувало. 

Оскiльки Товариство iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв не випускало, фондiв 

операцiй з нерухомiсть не створювало,  то Роздiли звiту: "Iнформацiя про випуски iпотечних 

облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру iпотечного покриття", "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", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок 

вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi в складi звiту. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

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

 1198 120 0000 001088 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 04.05.1994 

4. Територія (область) 

 Волинська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 4904609 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 508 

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

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних 

кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 

 10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських 

виробiв, торiв i тiстечок тривалого зберiгання 

 10.73 - Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" 

2) МФО банку 

 303440 

3) Поточний рахунок 

 26006055402855 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" 

5) МФО банку 

 303440 

6) Поточний рахунок 

 26006055402855 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 166-3х-1-Е, 

15.03.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф Оплачено 

Примітки: 

Постанова №166-3х-1-Е вiд 15.03.2018 

2 167-3х-1-Е, Нацiональна комiсiя штраф Оплачено 



15.03.2018 з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Примітки: 

Постанова №167-3х-1-Е вiд 15.03.2018 

3 168-3х-1-Е, 

15.03.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф Оплачено 

Примітки: 

Постанова №168-3х-1-Е вiд 15.03.2018 

4 169-3х-1-Е, 

15.03.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф Оплачено 

Примітки: 

Постанова №169-3х-1-Е вiд 15.03.2018 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" представляє собою єдине цiле пiдприємство без створення дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 

внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Приватне акцiонерне товариство є господарським 

товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного 

товариства - приватне (змiнено з публiчного 26.09.2018 року) . Товариство створене на 

невизначений строк. Змiн в органiзацiоннiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв 

бiльше не було.  

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 486 

Середня кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 6  та 14 на умовах неповного робочого часу. 

 

Фонд оплати працi: 

2017 рiк: 30.376,7 грн 

2018 рiк: 36.553,5 грн (вiдбулося збiльшення вiдносно попереднього року) 

Товариством проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов 

дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, 

пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi 

та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi. 

По персоналу: 

- проводяться на пiдприємствi навчання: 

- вiтальнi тренiнги для новоприйнятий працiвникiв; 

- навчання для рiзних категорiй працiвникiв ( продавцiв, технологiв i т.д.) 

- зовнiшнi навчання. 

На пiдприємствi проходять заняття з англiйської мови ( 50% за рахунок п-ства), дiюча 

бiблiотека, заняття у спортивному залi. 



 

 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариством не 

проводиться.  

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного року не мали мiсце пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.  

 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 Згiдно наказу про облiкову полiтику :  

Нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 

здiйснюється прямолiнiйним методом згiдно п.26.1 П(С)БО №7. 

При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнку 

здiйснювати по методу середньозваженої собiвартостi. Вартiсть малоцiнних та 

швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,  виключається зi складу активiв 

(списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з 

подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями 

експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх 

фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу).  

 Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Фiнансовi iнвестицiї на балансi пiдприємства не облiковуються. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 



особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

 

 

 

 

Основними видами продукцiї являються хлiбобоулчнi вироби. 

 

Середня цiна за кiлограм продукцiї у 2018 роцi - 14,8 грн, кiлькiсть реалiзованої продукцiї - 

14290,0 т, вартiсть реалiзованої продукцiї - 193067,6 

 

Експорт не здiйснюється 

 

 

 

Протягом 2018 року кiлькiсть договорiв на поставку продукцiї збiльшилась порiвняно з 2017 

роком на 4,5 %. З метою пролонгацiї   договорiв на наступний  термiн пiдписуються вiдповiднi 

додатковi угоди або ж укладаються новi договори. Був сформований  маршрут доставки  

продукцiї у м.Львiв з метою задоволення оптимальних потреб споживачiв. Чисельнiсть  

клiєнтської  бази становила у порiвннi з 2017 роком збiльшилася. 

 

Основними клiєнтами являються ТОВ "ТД Хлiбний Терем" ТОВ КЛЕВЕР СТОРС, ТОВ 

АТБ-Маркет, ТОВ АВАНТА. 

 

Протягом 2018 року спецiалiстами департаменту виробництва було розроблено та впроваджено 

у виробництво 15 нових видiв продукцiї, а саме: 

 

Хлiб "Обiднiй" 

 

Хлiб Тостовий. 

 

Хлiбцi Шведськi. 

 

Булочка "Житнє диво". 

 

Зефiр "Ванiльний". 

 

Зефiр  "Чорничний". 

 

Торт "Трюфель". 

 

Торт "Арахiсовий". 

 

Пряник "Валентинка". 

 

Торт "Медовий з вершковим кремом". 

 

Торт "Медовий з чорносливом". 



 

Торт "Медовий з вишнями". 

 

Напiвфабрикати шокової заморозки - круасани з начинками та без. 

 

Напiвфабрикати шокової заморозки  - слойка з рiзноманiтними начинками (з м'ясом , капустою 

та грибами, шпинатом, вишнями, яблуками). 

 

Профiтролi на заморозку. 

 

Сезонна залежнiсть найкращi показники продаж у лютому, травнi та червнi.  

 

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" у своїй дiяльностi постiйно вводить новi види продукцiї на ринок 

Волинської областi. Зареєстровано нову торгову марку "Майстерня смакоти", мета якої - 

розширення лiнiйки кондитерських виробiв. Так, нещодавно на ринку зявились торти 

"Апельсиновий рай", "Арахiсовий", "Карамелька", "Банановий", "Марi Мадлен", "Медовий з 

чорносливом". 

 

ПрАТ "Теремно Хлiб" працює над розширенням збуту заморожено продукцiї. На пiдприємтсвi 

працює лiнiя по заморозцi напiвфабрикатiв. Дана технологiя дозволяє продовжити термiн 

зберрiгання продукцiї, при цьому смаковi та iншi якiснi характеристики не погiршуються. Це 

дозволял пiдприємству збiльшити рукав постачання продукцiї, тим самим збiльшуючи 

прибутковiсть. 

 

 

 

Заходи: Розробка та впровадження нових видiв продукцiї. 

 

 

 

Протягом 2018 року маркетинговий вiддiл проводив дослiдження та опитування споживачiв з 

метою виявлення причини спаду реалiзацiї.  

 

Основнi причини наступнi: 

 

Висока доля на ринку конкуренцiї  

 

Виїзд працездатного населення за кордон 

 

Цiни виробника на ринку продукцiї вище за середнi. 

 

Сервiс (вчасна доставка) 

 

Пiдприємство у 2019 роцi планує збiльшити збут шляхом розширення ринкiв збуту та випуском 

нових видiв продукцiї.  

 

Кiлькiсть постачальникiв за осовними видами сировини та матерiалiв 3 та 1 вiдповiдно. 

 

Перспективи розвитку 

 

 



 

Виробництво Заходи 

 

Розробка та впровадження нових видiв продукцiї 

 

  

 

Департамент торгiвлi Заходи 

 

Розширення спiвпрацi по групi замороженої продукцiї 

 

Розширення клiєнтської бази по асортименту заморожених напiвфабрикатiв 

 

Розширення клiєнтської бази у Львiвськiй обл.  

 

Транспортна дiльниця Заходи 

 

Придбання автомобiля для перевезення продукцiї 

 

Придбання автомобiля вантажопiдйомнiстю 6т. 

 

Вiддiл маркетингу Заходи 

 

Просування бренду "Теремно" в iнших регiонах. 

 

Технiчна служба Заходи 

 

Завершення ремонтних робiт 

 

Придбання обладнання  

 

Технiчне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлiв 

 

Навчання ощадливого виробництва для працiвникiв пiдприємства спецiалiзованими 

органiзацiями ( тренiнги, семiнари, кайдзен тури, навчання) 

 

Науково-дослiднi роботи ПрАТ у звiтному перiодi не проводило.  

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Роки ОЗ придбанi, тис. грн. ОЗ проданi, тис. грн. 

2014 3 882,5                                353,3 

2015 4 568,1                     160,7 

2016 17 591,3                                 139,4 

2017 8 647,5                                 10 243,3 

2018 147,5                                  93,2 

 



 

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових 

придбань активiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi. 

 

Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає. 

 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): основнi засоби 

використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. 

Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20-23 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. 

Iншi: 4 роки. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 

100%. 3. Iншi - 100% Станом на 31.12.2018 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна 

вартiсть основних засобiв складає 885,6 тис. грн., в т.ч. 3 група (будiвлi та споруди) - 843.6 тис. 

грн, знос складає 706.3 тис. грн. (83,72%); 4 група (машини та обладнання) - 30.7 тис.грн., знос - 

9.6 тис.грн. 31,27%); 6 група (iнструменти, прилади та iнвентар) - 3.9 тис.грн., знос-3,9 тис.грн. 

100,00%), немат.активи- 6.2 тис.грн., знос - 6,2 тис.грн. (100,00%), iншi малоцiннi необоротнi 

активи-1,2 тис.грн.знос 1,2 тис.грн. (100%) Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було 

 

Мiсцезнаходжкння основних засобiв : мiсцезнаходження товариства.  

 

 

 

Для реалiзацiї екологiчної полiтики України i лiквiдацiї негативного впливу господарської 

дiяльностi на навколишнє природне середовище на пiдприємствi щорiчно розробляються заходи 

щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища. 

Постiйно впроваджуються у виробництво досягнення науки i технiки, прогресивнi технологiї 

для захисту навколишнього середовища. 

 

Продукцiї пiдприємства виробляється з врахуванням екологiчних вимог, що викладенi в Законi 

України вiд 25 червня 1991 року № 1264-ХII "Про охорону навколишнього природнього 

середовища", а також розроблених до нього земельного, водного, лiсового Кодексiв, Законiв 

"Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", "Про поводження з радiоактивними 

вiдходами". 

 

На виробництвi виконуються вимоги щодо охорони працi та заходи спрямованi на захист 

довкiлля, а саме: 

 

контролюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, згiдно отриманого 

дозволу на викиди в Управлiннi екологiї та природнiх ресурсiв Волинської 

облдержадмiнiстрацiї; 

 

контролюються стiчнi води, що утворюються в процесi санiтарного оброблення примiщень та 



устаткування; 

 

органiзований збiр та здача вiдходiв виробництва, проводиться облiк вiдходiв та пакувальних 

матерiалiв; 

 

дощовi стоки з територiї пiдприємства проходять належну очистку в маслобензоуловлювачi i 

лише тодi скидаються в мiську каналiзацiйну мережу. 

 

Ведеться догляд за станом дерев, кущiв, вазонiв та квiтiв, що є частиною благоустрою територiї 

заводу. 

 

Пiдприємство щорiчно бере участь у мiських екологiчних акцiях. 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" (ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ",  код ЄДРПОУ 

05509694) запевняє, що продукцiя пiдприємства виробляється з врахуванням екологiчних вимог, 

що викладенi в Законi України вiд 25 червня 1991 року № 1264-ХII "Про охорону 

навколишнього природнього середовища". 

 

 

 

 

 

За перiод, щодо якого проводиться аналiз, варто вiдмiтити суттєве iнвестування прибутку в 

основнi засоби. Зокрема вiдбулося часткове оновлення автопарку. 

 

За три останнiх роки було придбано 34  автомобiля для перевезення хлiбних виробiв, 3 легкових 

автомобiля, причiп до трактора та сiдловий тягач DAF - борошновоз.  

 

 

 

По аналiзу структури виробничих затрат пiдприємства, у % спiввiдношеннi до загальної суми 

суттєвих змiн не вiдбулося, але враховуючи подорожчання сировини та матерiалiв, взагальному 

пропорцiйно отриманим доходам зросли i витрати пiдприємства. Враховуючи наведенi чинники, 

планування дiяльностi пiдприємства на 2019 рiк, орiєнтовано в першу чергу на пiдвищення рiвня 

реалiзацiї  готової продукцiї. З цiєю метою впровадити планується наступнi заходи: 

 

     

 

Заходи шодо  розширення i удосконалення основних засобiв  

 

Завершення ремонтних робiт кондитерського цеху,  2019 р. 

 

Придбання обладнання для кондитерського цеху 2019 р. 

 

Технiчне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлiв протягом року 

 

Видатки на суму близько 5 млн грн.  

 

 



 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко 

змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi 

вживаються українським урядом. На дiяльнiсть товариства впливає економiчнаї криза (значний 

зрiст темпу iнфляцiї ) та полiтична нестабiльностi, якi тривають в Українi, в результатi чого, 

вартiсть активiв стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змiнює рiвень витрат, 

зокрема амортизацiї. Iстотними проблемами є стрiмкий рiст цiн на сировину, енергоносiї, газ 

природний, газ стиснений, паливно-мастильнi матерiали i ,як наслiдок, на хлiбобулочнi вироби. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та кредитiв банкiв. 

Пiдприємство у 2019 роцi планує збiльшити збут на 5 %  шляхом розширення ринкiв збуту та 

випуском нових видiв продукцiї. Тим самим маємо намiри втримати об'єми продажiв на рiвнi 

2017 року. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всього дебiторська заборгованiсть за основною    дiяльнiстю та iнша дебiторська 

заборгованiсть 9535 тис 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Перспективи розвитку 

 

 

 

Виробництво Заходи 

 

Розробка та впровадження нових видiв продукцiї 

 

  

 

Департамент торгiвлi Заходи 

 

Розширення спiвпрацi по групi замороженої продукцiї 

 

Розширення клiєнтської бази по асортименту заморожених напiвфабрикатiв 

 

Розширення клiєнтської бази у Львiвськiй обл.  

 

Транспортна дiльниця Заходи 

 

Придбання автомобiля для перевезення продукцiї 

 



Придбання автомобiля вантажопiдйомнiстю 6т. 

 

Вiддiл маркетингу Заходи 

 

Просування бренду "Теремно" в iнших регiонах 

 

Технiчна служба Заходи 

 

Завершення ремонтних робiт 

 

Придбання обладнання  

 

Технiчне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлiв 

 

Навчання ощадливого виробництва для працiвникiв пiдприємства спецiалiзованими 

органiзацiями ( тренiнги, семiнари, кайдзен тури, навчання) 

 

 

 

 

 

ПрАТ "Теремно Хлiб" працює над розширенням збуту заморожено продукцiї. На пiдприємтсвi 

працює лiнiя по заморозцi напiвфабрикатiв. Дана технологiя дозволяє продовжити термiн 

зберрiгання продукцiї, при цьому смаковi та iншi якiснi характеристики не погiршуються. Це 

дозволял пiдприємству збiльшити рукав постачання продукцiї, тим самим збiльшуючи 

прибутковiсть. 

 

 

 

 

 

Iстотними факторами, якi можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є 

соцiально- економiчнi фактори.  

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок за звiтний перiод не проводилась.  

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:  

за 2016 рiк нерозподiлений прибуток 8723 тис. грн., чистий фiнансовий результат (прибуток) 

1391 тис. грн.,  

за 2017 рiк нерозподiлений прибуток 8803 тис. грн., чистий фiнансовий результат (прибуток) 80 

тис. грн., 

за 2018 рiк нерозподiлений прибуток 12 206 тис. грн., чистий фiнансовий результат (прибуток) 3 

403 тис. грн. 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та  



результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Правлiння складається з 3 (трьох) 

членiв. До складу правлiння входять 

Голова та члени Наглядової ради.  

Зомбер Вiктор Леонiдович 

Басюк Валерiй Миколайович 

Смоляний Сергiй Миколайович 

Наглядова рада Наглядова рада складається з 2 (двох) 

осiб. До складу Наглядової ради 

входять Голова та члени Наглядової 

ради.  

Чернишова Олена Миколаївна 

Гуменюк Ганна Юрiївна 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери товариства Особи, якi включенi до перелiку 

акцiонерiв та мають право на участь у 

загальних зборах. 

Ревiзiйна комiсiя Складалася з 3-х осiб. З 18.09.2018 

року, згiдно рiшення загалльних зборiв 

акцiонерiв було припинено 

повноваження ревiзiйної комiсiї, зi 

статуту виключено орган - ревiзiйну 

комiсiю. 

Драпчинська Надiя Петрiвна член 

Ревiзiйної комiсiї 

 

Вегера Надiя Василiвна член ревiзiйної 

комiсiї 

 

Iпатюк Iнна Юрiївна  голова Ревiзiйної 

комiсiї 

 

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 

 Зомбер Вiктор Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, Начальник транспортної дiльницi. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.12.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо 

питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та 

наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно контракту. 

Зомбер Вiктор Леонiдович з 07.12.2018 року приступив до виконання повноважень вiдповiдно 

до Наказу №62 вiд 07.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №б/н вiд 06.12.2018 року. Не 

дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 1 рiк, з 07.12.2018 до 

07.12.2019 рр. . Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник транспортної 

дiльницi ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" . 



Акцiями (часткою) емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб: вiдбулися 07.12.2018 року вiдповiдно до рiшення 

(вiд 06.12.2019 року ) Наглядової ради було припинено повноваження Тищенка А.О. та 

призначено Зомбера В.Л. Головою правлiння. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Любчич Наталiя Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ <Iнтер Буд Вест Груп>, 38740681, Головний бухгалер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.02.2015, обрано безстроково 

9) Опис 

 Прийнято на посаду головного бухгалтера (наказ №49 вiд 23.02.2015р.) Любчич Наталiю 

Петрiвну. Часткою (акцiями) в статутному капiталi емiтента не володiє.  Попереднє мiсце 

роботи - ТзОВ <Iнтер Буд Вест Груп> головний бухгалтер, обiймала посади протягом останнiх 

п'яти рокiв: з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ <Iнтер Буд Вест Груп> головний бухгалтер.  

Призначена на посаду безстроково. 

  

Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Персонально вiдповiдає за 

вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi ПрАТ.Отримує заробiнту плату 

згiдно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

Посада на iнших пiдприємствах: працює головним бухгалтером ТОВ "ТД "ХЛIБНИЙ ТЕРЕМ" 

(м. Луцьк, вул. Пiдгаєцька,13Б, Код ЄДРПОУ 39129013) 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Смоляний Сергiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 середня спецiальна 

6) Стаж роботи (років) 

 17 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, директор комерцiйний  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.07.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Бере участь у засiданнях правлiння. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за 

основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена правлiння не отримує. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою (акцiями) в статутному капiталi 

емiтента не володiє. 

 Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор комерцiйний  ПрАТ "ТЕРЕМНО 

ХЛIБ" . 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Басюк Валерiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, головний iнженер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.07.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Бере участь у засiданнях правлiння. Виконує обовязкi Голови правлiння у випадках 

визначених Статутом. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. 

Додаткову винагороду за дiяльнiсть заступника голови правлiння не отримує. Часткою (акцiями) 

в статутному капiталi емiтента не володiє. 

 Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер  ПрАТ "ТЕРЕМНО 

ХЛIБ" . 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Чернишова Олена Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 0 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, Голова Наглядової ради. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано 

членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.  

 

Чернишова Олена Миколаївна є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником 

групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй 

Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ 

ТЕРЕМНО ХЛIБ. 

 

Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує 

та органiзовує роботу наглядової ради.Винагороди не отримує. 

 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Гуменюк Ганна Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ <ГIС IНВЕСТ>, 36049119, Заступник директора. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано 

членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.  Здiйснює захист прав 

акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, бере участь в засiданнях 

Наглядової ради.Винагороди не отримує. 

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна  не є 

представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера 

Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у 

вiдсотках - 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник 

директора, член Наглядової ради. 

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки. 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 



1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Iпатюк Iнна Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ> начальник булочного та 

кондитерських цехiв 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.05.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Iншi посади, якi 

обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ> начальник булочного та 

кондитерських цехiв 

 

Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному 

звiту. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову 

винагороду за дiяльнiсть голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Не дає згоди на розкриття 

персональних даних.   

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Драпчинська Надiя Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник хлiбного цеху 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.05.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Отримує заробiнту плату згiдно штатного 

розпису за основну роботу.  Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник хлiбного цеху. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена 

ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

1) Посада 



 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Вегера Надiя Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 середня спецiальна 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник змiни хлiбного 

цеху 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.05.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Отримує заробiнту плату згiдно штатного 

розпису за основну роботу.  Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:  ПАТ 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник змiни хлiбного цеху. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена 

ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Не дає згоди на розкриття персональних даних.  

 

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Тищенко Андрiй Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛIБ>, 05509694, Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ 

"Датагруп", керiвник 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 18.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо 

питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та 

наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно контракту. 

 

Обраний 17.04.2013р., протокол Наглядової ради №12 вiд 18.04.2016р., контракт вiд 18.04.2016р. 

по 17.04.2019р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.   Не дає 

згоди на розкриття персональних даних.  

 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради припинено повноваження 06.12.2018 року. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Чернишова Олена 

Миколаївна 

 9 453 794 48,188316 9 453 794 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Драпчинська 

Надiя Петрiвна 

 35 0,000178 35 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Вегера Надiя 

Василiвна 

 284 0,001447 284 0 

Усього 9 454 113 48,189941 9 454 113 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Колективне 

сiльськогосподарське 

пiдприємство "СВIТАНОК" 

0 
26410, Волинська обл., Луцький 

р-н, с. Хорохорин, немає 
0,305834 

Колективне 

сiльськогосподарське 

пiдприємство "КОРШIВ" 

01530053 
26415, Волинська обл., Луцький 

р-н, с. Коршiв, немає 
0,224278 

Колективне 

сiльськогосподарське 

пiдприємство "ВОЛИНЬ" 

03737391 
45614, Волинська обл., Луцький 

р-н, с. Сарнiвка, немає 
0,224278 

ПРИВАТНЕ 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 

"ЗАПОВIТ" Україна 

03737304 
45638, Волинська обл., Луцький 

р-н, с. Лище, Центральна, 1 
0,407779 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Чернишова Олена Миколаївна 48,188316 

Голтва Павло Сергiйович 48,188316 

Iншi фiзичнi особи 2,461199 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї 

фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної 

реалiзацiї маркетингових програм тощо. В перспективi Товариство планує продовжувати 

здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.  

На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та 

короткострокових планiв.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 

iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв, здiйснення фiнансової 

дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення 

самостiйної, систематичної, на 

 

власний ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.  

 



 

 

Перспективи розвитку 

 

 

 

Виробництво Заходи 

 

Розробка та впровадження нових видiв продукцiї 

 

  

 

Департамент торгiвлi Заходи 

 

Розширення спiвпрацi по групi замороженої продукцiї 

 

Розширення клiєнтської бази по асортименту заморожених напiвфабрикатiв 

 

Розширення клiєнтської бази у Львiвськiй обл.  

 

Транспортна дiльниця Заходи 

 

Придбання автомобiля для перевезення продукцiї 

 

Придбання автомобiля вантажопiдйомнiстю 6т. 

 

Вiддiл маркетингу Заходи 

 

Просування бренду "Теремно" в iнших регiонах. 

 

Технiчна служба Заходи 

 

Завершення ремонтних робiт 

 

Придбання обладнання  

 

Технiчне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлiв 

 

Навчання ощадливого виробництва для працiвникiв пiдприємства спецiалiзованими 

органiзацiями ( тренiнги, семiнари, кайдзен тури, навчання) 

 

На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв, пов'язаних з 

 

розширенням ринкiв, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової 

 

маркетингової стратегiї цiноутворення, гнучкий пiдхiд до кожного клiєнта.  

 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 



стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 

впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Товариство має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська 

заборгованiсть , якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi. 

Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду 

прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.  

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову дебiторську заборгованiсть, 

торгову кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти. 

Основнi ризики включають : кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 

Полiтика управлiння ризиками включає наступне: 

Кредитний ризик  

Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. 

Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська 

заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.  

Ризик лiквiдностi 

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. 

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 

фiнансовими активами , а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Управлiння капiталом 

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, 

щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд 

структури капiталу на щорiчнiй основi. 

При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.  

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними 

зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 



зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз 

вiдсутнiстю кодексу. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 07.06.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1. Обрання лiчильної комiсiї, секретаря зборiв, визначення порядку 

проведення зборiв. 

2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

3. Розгляд Звiту Правлiння  товариства про роботу за 2017 рiк та 

затвердження заходiв за  

4.Розгляд Звiту  Наглядової Ради про роботу за 2017 рiк  та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. 

5.Розгляд Звiту Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2017 рiк iз висновками по 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2017 рiк та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду. 

6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 

7. Про розподiл чистого прибутку (збиткiв) товариства за 2017 рiк, 

вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. 

8. Про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз 

закiнченням строку повноважень, обрання Ревiзiйної комiсiї. 

Рiшення: 

З першого питання: Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi:    Остапов 

Олександр Володимирович - Голова лiчильної комiсiї; Зомбер Наталiя 

Анатолiївна - Член лiчильної комiсiї;  Маляр Володимир Леонiдович -  

Член лiчильної комiсiї. Секретарем Зборiв обрати Зомбер Вiктор 

Леонiдович. Затвердити наступний порядок проведення зборiв:                                                     

 - Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин.                                                                                    

- Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного - до 3 хвилин.                                                - Час 

для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.                                                                                                                

- Для виступiв на рiчних  Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово 

може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, якi 

зареєструвались для участi в загальних зборах акцiонерiв  Товариства, 

Головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревiзiйної 

комiсiї та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                   

  - Усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства, та запис для надання слова по питанням 

порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi або 



секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв Лiчильної 

комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного 

питання порядку денного, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) 

акцiонера або його представника та засвiдченi їх пiдписом. 

- Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 

проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма 

i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства та були 

виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. 

- шляхом проставлення позначки "V" в графi "ЗА" "ПРОТИ" 

"УТРИМАВСЯ". 

- Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв членами 

Лiчильної комiсiї.     

-Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з питання  "Обрання 

Лiчильної комiсiї секретаря зборiв, визначення порядку проведення 

загальних зборiв Товариства" здiйснює Тимчасова лiчильна комiсiя 

-Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює 

Голова Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн 

вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка та/або на 

ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (уповноваженого представника). 

Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд 

час  пiдрахунку голосiв. 

- Бюлетень для голосування не враховується Лiчильною комiсiєю у разi, 

якщо не можливо визначити волевиявлення акцiонера з питання порядку 

денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства  (у бюлетенi для 

голосування позначенi два i бiльше варiанти голосування за проект 

рiшення питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

у бюлетенi для голосування вiдсутня вiдмiтка акцiонера у полях "за", 

"проти" чи "утримався"). Крiм того, бюлетень для голосування не 

враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної 

комiсiї у встановлений термiн  або у ньому мiстяться стороннi написи 

та/або виправлення. 

- Протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства пiдписує обраний Голова загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства та секретар. 

- З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, 

внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 

 

З другого питання: 

Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 

голосування на загальних зборах вiд 07.06.2018 року: Бюлетенi для 

голосування на загальних зборах акцiонерiв вiд 07.06.2018 року 

засвiдчуються Головою Реєстрацiйної комiсiї пiд час проведення реєстрацiї 

акцiонерiв. Засвiдчення вiдбувається шляхом проставлення  пiдпису 

голови реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi, кожного бюлетеня, який 

видається акцiонерам, що зареєструвалися для участi у зборах. В 

голосуваннi приймають участь лише засвiдченi Бюлетенi.   

З третього питання: 

Роботу Правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною, звiт Голови 

Правлiння про роботу за 2017 рiк затвердити. 



 

З четвертого питання: 

Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк, роботу 

Наглядової Ради визнати задовiльною. 

 

З пятого питання: 

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк iз висновками по рiчнiй 

фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2017 рiк. 

 

З  шостого питання: 

затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за 2017 рiк. 

 

З сьомого питання: 

Затвердити прибуток отриманий в 2017 роцi, згiдно балансу Товариства в 

сумi 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподiлений прибуток в цiлому в сумi 

80 тис.грн.  Прибуток отриманий в 2017 роцi не направляти на виплату 

дивiдендiв та залишити нерозподiленим. 

 

З восьмого питання: 

Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в складi голови комiсiї Iпатюк 

I.Ю.,  членiв ревiзiйної комiсiї: Драпчинської Н.П., Вегери Н.В. у зв'язку iз 

закiнченням строку їх повноважень. Обрати Ревiзiйну комiсiю iз 

кандидатiв, що будуть запропонованi акцiонерами у встановлений 

законодавством строк (кумулятивним голосуванням). 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 18.09.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань та прийнятi рiшення з цих питань: 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 

Голови лiчильної комiсiї Остапова Олександра Володимировича, членiв 

лiчильної комiсiї Зомбер Наталiї Анатолiївни, Маляра Володимира 

Леонiдовича. 

2. Обрання секретаря загальних зборiв. 

Обрати секретарем загальних зборiв Зомбер Вiктора Леонiдовича. 

3. Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних 

зборах. 

Схвалити рiшення наглядової ради вiд 16.07.2018 року про затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних 

зборах. 

4. Змiна типу Товариства. 

Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство. 

5. Змiна найменування Товариства. 

Змiнити повне найменування Товариства з "Публiчне акцiонерне 

товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" на "Приватне акцiонерне товариство 



"ТЕРЕМНО ХЛIБ", скорочене найменування - з "ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

на "ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ". 

6. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новiй редакцiї. 

Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку iз змiною 

типу та найменування Товариства, а також приведенням у вiдповiднiсть до 

чинного законодавства України, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Уповноважити голову загальних зборiв Тищенка Андрiя Олексiйовича та 

секретаря загальних зборiв  Зомбер Вiктора Леонiдовича  пiдписати 

Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Товариства 

Тищенка Андрiя Олексiйовича забезпечити проведення державної 

реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 

7. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй 

редакцiї,визнання такими що втратили чиннiсть, внутрiшнiх положень 

Товариства. 

Внести змiни та доповнення до положень Товариства "Про Загальнi збори 

акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Правлiння" шляхом затвердження 

їх в новiй редакцiї. Визнати таким, що втратило чиннiсть, положення "Про 

Ревiзiйну комiсiю". 

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради 

Товариства. 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Чернишової Олени 

Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни. 

9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом 

кумулятивного голосування. 

10. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства. 

Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 

Товариства. 

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду 

за здiйснення своїх повноважень вiдповiдно до умов договорiв, що 

укладатимуться з ними. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради. Обрати Голову правлiння Товариства Тищенка 

Андрiя Олексiйовича, особою, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 

11. Припинення повноважень персонального складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Драпчинської Надiї 

Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни Юрiївни. 

 

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

Товариства. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 



Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

бюлетенями 

 

Які 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 зменшення 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 

(зазначити) 

Змiна типу та найменування Товариства. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Вiдсутнiсть кворуму. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Чернишова Олена 

Миколаївна 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Гуменюк Ганна Юрiївна член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

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 (зазначити) 

 Члени Наглядової ради не можуть одночасно здiйснювати 

повноваження iнших посадових осiб Товариства.  Членом 

Наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно iз чинним 

законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння акцiонерних товариств.  Членом Наглядової ради 

не може бути особа, яка є учасником або членом органiв 

управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю 

Товариства.  Кандидати, якi висуваються для обрання до 

складу Наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним 

вимогам:  Мати повну вищу освiту. Мати необхiдний рiвень 

знань щодо принципiв корпоративного управлiння. Мати 

бездоганну дiлову репутацiю. Не мати непогашеної судимостi, 

не бути позбавленим права обiймати посади члена Наглядової 

ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання 

повноважень члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у 

вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у 

кримiнальнiй справi. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Проводилися наступнi засiдання Наглядової ради (опис прийнятих рiшень на них): 

Про заключення договору з ПАТ ДПЗКУ на поставку борошна  

Про: 

прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 

товариства "ТЕРЕМНО ХЛIБ" та визначення дати проведення мiсця проведення зборiв 

акцiонерiв. 

затвердження проекту порядку денного  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.  

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних 

зборах акцiонерiв. 

обрання Голови  зборiв та  Реєстрацiйної комiсiї. 

Про обрання Реєстрацiйної комiсiї 

Про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi 



для здiйснення незалежної оцiнки акцiй ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

Про затвердження ринкової вартостi акцiй ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

Про обрання Реєстрацiйної комiсiї 

Про заключення договору з ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ"  

на постачання природного газу  

Про заключення договору з ПАТ ДПЗКУ на поставку борошна  

Про затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв 

скликаних на 26.04.2018 року 

Про заключення договору з Публiчним акцiонерним товариством "Державна 

продовольчо-зернова корпорацiя України"на поставку (отримання) продуктiв переробки 

зернових культур 

Прийняття рiшення щодо пропозицiй акцiонерiв щодо кандидатi до ревiзiйної комiсiї 

Про: 

Прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного 

товариства "ТЕРЕМНО ХЛIБ" та визначення дати проведення мiсця проведення зборiв 

акцiонерiв. 

Про затвердження проекту порядку денного  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.   

Про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних 

зборах акцiонерiв. 

Про обрання Голови зборiв та  Реєстрацiйної комiсiї. 

Про затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв 

скликаних на 07.06.2018 року 

Про скликання зборiв, визначення дати складання перелiку акцiонерiв 

Про обрання голови Наглядової Ради та секретаря Наглядової Ради 

Про укладання лiцензiйного договору 

Про заключення договору з ТОВ АТБ-маркет 

Про звiльнення Тищенка А.О., та призначено Зомбера В.Л.  

Про укладання договору з ДПЗКУ на отримання борошна на суму що не перевищує 10 млн грн 

Про  затвердження положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю 

 

 

Як 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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правлiння - Зомбер В.Л. 

Заступник голови правлiння - головний 

iнженер - Басюк В.М. 

Член правлiння - директор комерцiйний 

Смоляний С.М. 

 

 Правлiння в межах своєї компетенцiї, 

встановленої чинним законодавством 

України, Статутом, цим та iншими 

Положеннями здiйснює поточне (оперативне) 

керiвництво Товариством, органiзує його 

виробничо-господарську, соцiально-побутову 



та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання 

завдань Товариства, передбачених його 

Статутом та рiшеннями органiв управлiння 

Товариства. 

 Правлiння зобов'язане: 

 Неухильно дотримуватись вимог щодо 

дiяльностi Правлiння, встановлених чинним 

законодавством України, Статутом та цим 

Положенням. 

 В межах своїх повноважень виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства. 

 Дотримуватися встановлених у Товариствi 

правил та процедур щодо вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть та значних правочинiв. 

 Надавати Наглядовiй радi Товариства на її 

запит поточну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, на вимогу Наглядової ради або 

Загальних зборiв акцiонерiв достроково 

звiтувати про дiї Голови та/або дiї членiв 

Правлiння, якщо ним або ними було 

допущено невиконання чи неналежне 

виконання обов'язкiв щодо управлiння 

Товариства або розпорядження його майном. 

 Щорiчно звiтувати перед Наглядовою радою 

та Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї 

дiяльностi та фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства. 

 Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм 

аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. 

 Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 

. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати свої 

повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин. 

. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова 

та члени Правлiння не мають права доручати 

виконання своїх обов'язкiв iншим особам, 

крiм випадкiв передбачених чинним 

законодавством України, Статутом, цим та 

iншими положеннями Товариства. 

. Брати участь у засiданнях Правлiння; члени 

Правлiння за дорученням Голови Правлiння 

беруть участь у пiдготовцi документiв, 

необхiдних для проведення засiдання 



Правлiння. 

. Виконувати обов'язки згiдно з розподiлом 

обов'язкiв серед членiв Правлiння, який 

затверджується Головою Правлiння. За 

дорученням Правлiння або Голови Правлiння, 

виконувати обов'язки iншого члена Правлiння 

у випадку його вiдсутностi, а також 

виконувати iншi обов'язки, якi покладаються 

на Голову та/або члена Правлiння цим 

Положенням та дорученнями Голови 

Правлiння. 

 Виконувати рiшення Правлiння. 

. На пiдставi вiдповiдного рiшення Правлiння 

звертатись до Голови Наглядової ради з 

приводу необхiдностi скликання та 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства або засiдання Наглядової ради, 

виступати вiд iменi Правлiння на Загальних 

зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової 

ради, представляти iнтереси Товариства перед 

пiдприємствами, установами та органiзацiями 

будь-якої форми власностi. 

 Дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй Голови або члена Правлiння, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб.  

 Завчасно готуватися до засiдання Правлiння, 

зокрема, знайомитися з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.  

. Очолювати напрям роботи згiдно розподiлу 

обов'язкiв, спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв 

Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв 

мiж членами Правлiння Товариства.  

 Виконувати iншi обов'язки передбаченi 

Статутом, цим та iншими положеннями 

Товариства. 

 

 

. Голова Правлiння зобов'язаний: 

. Органiзовувати роботу Правлiння, скликати 

засiдання Правлiння, забезпечувати 

пiдготовку документiв, необхiдних для 



проведення засiдання Правлiння, 

органiзовувати ведення протоколiв засiдань 

Правлiння.  

 Виконувати iншi обов'язки, якi покладаються 

на нього Статутом, цим та iншими 

положеннями Товариства. 

 

  

. Голова Правлiння в межах своєї компетенцiї 

та у випадках, передбачених Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства, без 

довiреностi, має право: 

. Дiяти вiд iменi Товариства, представляти 

його iнтереси у всiх пiдприємствах, в 

установах та органiзацiях будь-якої форми 

власностi. 

. Укладати господарськi та iншi угоди, 

вчиняти iншi правочини. 

. Видавати довiреностi. 

 Вiдкривати рахунки в банках. 

. Розпоряджатися коштами та майном 

Товариства. 

. Укладати трудовi договори з працiвниками 

Товариства вiдповiдно до чинного 

законодавства та з урахуванням галузевих 

особливостей, передбачених статутом 

Товариства, генеральною та галузевими 

угодами, колективним договором i 

фiнансовими можливостями Товариства. 

. Вiд iменi Товариства пiдписувати 

колективний договiр та змiни до нього. 

. Вживати до працiвникiв Товариства 

заохочення та накладати на них стягнення 

вiдповiдно до чинного законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. 

. Видавати накази та iншi акти, давати 

вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та 

працiвникiв Товариства. 

. Вiд iменi Правлiння звертатись до 

Наглядової ради з вимогою про скликання 

Загальних зборiв акцiонерiв, проведення 

засiдання Наглядової ради. 

 Вiд iменi Правлiння вносити питання на 

розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або 

Наглядової ради. 

Вiд iменi Правлiння особисто або разом з 

iншими членами Правлiння брати участь у 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях 

Наглядової ради. 

. Запрошувати на засiдання Правлiння осiб, 

право яких на участь у таких засiданнях 



встановлено чинним законодавством України, 

Статутом Товариства та його внутрiшнiми 

положеннями. 

. Вирiшувати iншi питання в межах своєї 

компетенцiї, а також за дорученням Загальних 

зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та 

Правлiння. 

. Член Правлiння в межах своєї компетенцiї та 

у випадках, передбачених Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства, без 

довiреностi та на пiдставi вiдповiдного 

рiшення Правлiння, має право: 

. Дiяти вiд iменi Товариства, представляти 

його iнтереси у всiх пiдприємствах, в 

установах та органiзацiях будь-якої форми 

власностi. 

. Укладати господарськi та iншi угоди, 

вчиняти iншi правочини. 

 Видавати накази та iншi акти, давати 

вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та 

працiвникiв пiдприємства 

. Вiд iменi Правлiння особисто або разом з 

iншими членами Правлiння брати участь у 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях 

Наглядової ради. 

. Вирiшувати iншi питання в межах своєї 

компетенцiї, а також за дорученням Загальних 

зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та 

Правлiння. 

Голова Правлiння в межах, передбачених 

Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства, має право без рiшення Правлiння: 

 Скликати почерговi засiдання Правлiння. 

. Розподiляти обов'язки серед членiв 

Правлiння, приймати рiшення щодо 

тимчасового виконання обов'язкiв члена 

Правлiння, у випадку його вiдсутностi, iншим 

членом Правлiння. 

 Видавати доручення членам Правлiння в 

межах їх компетенцiї. 

. Пiдписувати фiнансову та iншу звiтнiсть, 

подання якої Товариством до вiдповiдних 

органiв передбачено законодавством та 

нормативно-правовими документами 

України.  

 Вносити питання на розгляд Правлiння.  

. Брати участь в обговореннi та голосувати з 

питань порядку денного на засiданнi 

Правлiння. 

. Надавати у письмовiй формi зауваження на 

рiшення Правлiння 



 

 

 

 

Опис Правлiння виконує обов'язки та 

повноваження згiдно Статуту. Здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю товариства. 

До компетенцiї правлiння 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї 

загальних зборiв та наглядової ради.  

 

 

Примітки 
д/н   

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  11 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так 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 
ні ні ні ні 



Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так 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 

так ні 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 так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Вiдсутня ревiзiйна комiсi (ревiзор) 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Чернишова Олена Миколаївна д/н 48,188316 

2 Голтва Павло Сергiйович д/н 48,188316 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 



акцій обмеження 

19 618 436 4 Власники якi не уклали з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi та не здiйснили 

переказ належних їм прав на цiннi 

папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. Тому 

вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" та Листа Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №08/03/18049/НК 

вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає. 

 

11.10.2013 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Порядок призначення та звiльнення Наглядової ради емiтента. 

Наглядова рада складається з 3 чоловiк. Наглядову раду очолює її Голова. Персональний склад  

та змiни в ньому затверджується Вищим органом Товариства. Термiн повноважень Голови та 

членiв Наглядової ради - 3 роки. 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 

Правлiння. Правлiння складається з 3 членiв, якi вибираються Наглядовою радою та(або) 

Вищим органом Товариства. Термiн повноважень Правлiння становить 3 роки. До складу 

Правлiння входять: Голова Правлiння, члени Правлiння (Заступник). 

У звiтному перiодi не було виплачено будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам в 

разi їх звiльнення.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Наглядової ради належить:  

Затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень 

про загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та положень, що рiшенням Наглядової ради 

переданi для затвердження Правлiнню Товариства.  

Пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 

Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах. 

Прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових загальних зборiв. 

 Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що 



не перевищує 25% вартостi активiв.  

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  

Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства.  

 Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру 

їх винагороди.  

Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства. 

Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  

Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством 

України.  

Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв), а також в iнших випадках, 

визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), 

встановлення розмiру оплати його (її) послуг.  

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством 

України.  

 Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах.  

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях.  

Вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб 

акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю. 

Вирiшення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в 

органах управлiння юридичних осiб, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; 

вирiшення iнших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами 

Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi 

юридичних осiб або з володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв. 

Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 

 Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, в разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства.  

Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Наглядова рада своїм рiшенням, 

прийнятим бiльшiстю голосiв, може встановити нижчiй розмiр вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрiбне рiшення Наглядової ради.  

Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  

Прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її 

послуг.  

Надсилання акцiонерам оферти про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства.  



Погодження, за поданням Правлiння Товариства, умов оплати працi посадових осiб Товариства, 

його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 

Надання дозволу Головi Правлiння Товариства на видачу Товариством порук та гарантiй. 

Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження загальним 

зборам рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. 

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. 

Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю Товариства. 

Обрання, за пропозицiєю Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря Товариства.  

Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг. 

Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. 

Затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли 

затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не 

можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.  

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та 

положенням про Наглядову раду. В разi вiдсутностi на засiданнi Наглядової ради Голови 

Наглядової ради, її члени, присутнi на засiданнi, обирають головуючого. 

У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 

здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено цим 

Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.  

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого 

голосу в засiданнях Правлiння Товариства та в загальних зборах. 

Наглядова рада має право: 

Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його 

дiяльностi. 

Залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. 

 

 

 

Правлiння Товариства: 

Здiйснює виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.  

Вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах 

передбачених цим Статутом.  

Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає 

їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства. 

Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд загальних зборiв, готує у зв'язку з 

цим необхiднi матерiали. 

Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 

Приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та 

використання основних засобiв Товариства в межах, визначених цим Статутом.  

Приймає рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг 

за якими становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. Наглядова рада своїм рiшенням, прийнятим бiльшiстю голосiв, 

може встановити нижчiй розмiр вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, по досягненню яких для 



укладення правочину потрiбне рiшення Наглядової ради. 

Призначає уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами господарських 

Товариств, створених за участю Товариства. 

Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та 

розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв 

(частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у 

тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та вносить вiдповiдне 

питання на погодження Наглядовою радою Товариства. 

Розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi 

документи Товариства. 

Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд 

Правлiння Головою Правлiння. 

Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює 

керiвництво Товариством i має такi права та повноваження: 

Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед 

будь-якими особами, органами державної влади та управлiння. 

Без довiреностi представляти iнтереси Товариства в судах загальної юрисдикцiї, господарських, 

адмiнiстративних та третейських судах всiх iнстанцiй. 

Без довiреностi вчиняти будь-якi дiї вiд iменi Товариства. 

Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень загальних зборiв, 

Наглядової ради та Правлiння Товариства. 

Особисто здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в 

господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого 

представника, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим 

Статутом.  

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi 

Товариства в межах, що визначенi рiшеннями загальних зборiв, Наглядовою радою Товариства 

та цим Статутом. 

Затверджувати штатний розпис Товариства.  

Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi 

розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства, приймати iншi 

рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства. 

Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Товариства.  

Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний 

розпис дочiрнiх пiдприємств. 

Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями загальних 

зборiв, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом. 

Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для 

зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй 

Товариства. 

Пiдписувати доручення та довiреностi на вчинення дiй вiд iменi Товариства. 

Вживати заходи для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв 

Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим 

Статутом. 

Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства. 

Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства. 

Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння 

Товариства. 

Видавати накази та розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи, якi є 

обов'язковими для працiвникiв Товариства. 



Самостiйно вчиняти  правочини, якщо вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не 

перевищує 5 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi. Наглядова рада своїм рiшенням, прийнятим бiльшiстю голосiв, може встановити 

нижчiй розмiр вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, по досягненню яких для укладення 

правочину потрiбне рiшення Наглядової ради. 

Органiзовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського, статистичного, оперативного та 

iнших видiв облiку у Товариствi. 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною Звiту керiвництва за 

пiдсумками роботи Компанiї у 2018 роцi, складеного вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480 вiд 23.02.2006 року, який ми отримали до 

дати звiту аудитора. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

1.  Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ". 

2.  Свiдоцтво про  включення  до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 

року. 

3.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56. 

4.  Телефон (факс):  (0332) 72-22-65. 

 

 

Директор Аудиторської фiрми   "Аудит - ФАГ"                                      С.В. 

Лук'янчук (сертифiкат аудитора № 007080, виданий за рiшенням  

Аудиторської палати  України № 274 вiд 19.07.2013 р. 

i чинний до 19.07.2023 р). 

12.04.2019  р. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Голтва Павло Сергiйович 9 453 794 48,188316 9 453 794 0 

Чернишова Олена Миколаївна 9 453 794 48,188316 9 453 794 0 

Усього 18 907 588 96,376632 18 907 588 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 19 618 436 4 904 609,00 Акцiонери Товариства мають право на:  

Участь в управлiннi Товариством особисто або через 

представника. 

Отримання дивiдендiв.  

Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства.  

Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства в обсязi та порядку, встановленому чинним 

законодавством України.  

Оскарження рiшення загальних зборiв у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

Вимагати здiйснення обов'язкового викупу 

Товариством належних йому голосуючих акцiй у 

випадках та порядку та строки, передбаченi чинним 

законодавством України. 

Вiльне розпорядження належними їм акцiями, зокрема, 

продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм 

акцiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та цим Статутом. Акцiонери 

не мають переважного права придбавати акцiї, що 

пропонуються їх власником до вiдчуження третiй 

особi. 

Переважне право придбавати у процесi додаткової 

емiсiї простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, 

якщо загальними зборами не буде прийнято рiшення 

про невикористання такого права у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

Акцiонери мають iншi права, передбаченi чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

Дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства.  

Виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства.  

Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю. 

немає 



Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi цим Статутом.  

Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою 

договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за 

акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй формi 

у порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 

65-3 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.06.2010 19/03/1/10 Волинське ТУ 

ДКЦПФР 

UA 4000082150 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 19 618 43

6 

4 904 609 100 

Опис 

 Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами емiтента: 

торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами емiтента: 

торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

фактiвлiстингу/делiстингуцiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було 

Спосiб розмiщення: додаткової емiсiї не було. 

Iнформацiя про наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй 

бiржi в частинi включення до бiржового до бiржового реєстру - вiдсутня.  

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 37 141 82 826 0 0 37 141 82 826 

  будівлі та споруди 4 607 48 092 0 0 4 607 48 092 

  машини та обладнання 14 475 18 142 0 0 14 475 18 142 

  транспортні засоби 16 513 15 105 0 0 16 513 15 105 

  земельні ділянки 342 311 0 0 342 311 

  інші 1 204 1 176 0 0 1 204 1 176 

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 

Усього 37 141 82 826 0 0 37 141 82 826 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 71 

811 тис.грн. Первiсна вартiсть збiльшилась на 302% . Коефiцiєнт зносу 

основних засобiв становить 0,38.Нарахована сума зносу становить 

102034 тис.грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв, переданих у заставу станом на 

01.01.2019 року з врахуванням проведеної дооцiнки у ПрАТ 

"КРЕДОБАНК" становить 39732693,23 грн. 

 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): основнi засоби використовуються з моменту вводу в 

експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн 

експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20-23 рокiв; 2. Машини та 

обладнання: 5 рокiв; 3. Iншi: 4 - 12 рокiв. Ступiнь використання: 1. 

Будiвлi та споруди - 100%. 2. Машини та обладнання - 100%. 3. 

Транспортнi засоби - 100%. 4. Iншi - 100%. Станом на 31.12.2018 р. за 

даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв 

складає 219 324,0 тис. грн., в т.ч. 3 група (будiвлi та споруди) - 150 

128,0 тис. грн, знос складає 102 036,0 тис. грн. (68,0%); 4 група 

(машини та обладнання) - 44 850,0 тис.грн., знос - 26 708,0 тис.грн. 

(59,5%); 5 група (транспортнi засоби) - 22 393,0 тис.грн., знос - 7 287,0 

тис.грн. (32,5%); 6 група (iнструменти, прилади та iнвентар) - 295,0 

тис.грн., знос - 125,0, тис.грн. (42,4%), 9 група (iншi основнi засоби) - 1 

348,0 тис.грн., знос - 342,0 тис.грн. (25,4%), немат.активи- 90,0 тис.грн., 

знос - 33,0 тис.грн. (36,7%). Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв 

не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна 

емiтента: обмежень немає.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 59 692 13 708 



(тис.грн) 

Статутний капітал (тис.грн) 4 905 4 905 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

4 905 4 905 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 

зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв. 

Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.  

 

Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ч.3 ст 155 ЦКУ. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 14 471,01 X X 

у тому числі:  

Чернiвецьке вiддiлення Цф ПАТ 

<Кредо банк> 

18.01.2018 13 473,82 17,5 17.01.2020 

Чернiвецьке вiддiлення Цф ПАТ 

<Кредо банк> 

28.12.2017 379,74 17 27.12.2020 

ПАТ <Кредi Агрiколь Банк> 04.09.2017 617,45 0,0001 03.08.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

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 2 412 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 5 304 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 29 119 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 51 306,01 X X 

Опис Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, 

за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними 

паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами). 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Фiзична особа-пiдприємець Джаман 

Олексiй Володимирович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2901110516 

Місцезнаходження 33016, Україна, Рівненська обл., м. 

Рiвне, Р.Шухевича, 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

417/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.06.2016 

Міжміський код та телефон 38 (067) 3605269 

Факс  

Вид діяльності суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис Незалежна оцiнка основних засобiв 

балансового рахунку 103 "Будiвлi та 

споруди", виконана на пiдставi 

Договору №20-10 вiд 22.12.2018р. 

укладеного суб'єктом оцiночної 

дiяльностi - пiдприємцем Джаманом 

Олексiєм Володимировичем та ПрАТ 

"Теремно хлiб".  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АУДИТ-ФАГ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25089923 

Місцезнаходження 43021, Україна, Волинська обл., м. 

Луцьк, вул. Шопена 22а, оф. 56 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1850 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0332) 722265 

Факс  

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi Приватного 

акцiонерного товариства <ТЕРЕМНО 

ХЛIБ> 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КПД-Консалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32651228 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Днiпро, вул. Гiдропаркова 11/220 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

120318 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2018 

Міжміський код та телефон (0562) 356095 

Факс  

Вид діяльності суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис незалежна оцiнка ринкової вартостi 

цiнних паперiв, акцiй пiдприємства 

ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ",  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, 

вул.Тропiнiна,7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

немає 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 5910404 

Факс (044)4825207 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

здiйснюється вiдповiдно до Договору  

Данi щодо лiцензiї не заповнюються: 

Депозитарiй дiє згiдно чинного 

законодавства 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Державний експортно-iмпортний банк 

України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032112 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Антоновича, буд.127 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286514 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 2478079 

Факс  

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Зберiгання цiнних паперiв акцiонерiв 

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" здiйснюється 

на пiдставi Договору  про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ" 
за ЄДРПОУ 05509694 

Територія Волинська область, м.Луцьк за КОАТУУ 0710100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання 

за КВЕД 10.71 

Середня кількість працівників: 494 

Адреса, телефон: 43008 м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б, 0332) 787300 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 69 57 

    первісна вартість 1001 96 90 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 ) ( 33 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 974 1 007 

Основні засоби 1010 37 141 82 826 

    первісна вартість 1011 72 445 219 324 

    знос 1012 ( 35 304 ) ( 136 498 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 40 184 83 890 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 8 439 12 109 

Виробничі запаси 1101 8 021 10 722 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 146 1 256 

Товари 1104 272 131 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 7 932 11 829 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 711 2 010 

    з бюджетом 1135 272 8 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 198 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 3 3 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 362 930 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 949 1 929 

Готівка 1166 1 009 947 

Рахунки в банках 1167 114 231 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 85 82 

Усього за розділом II 1195 21 753 28 900 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 10 

Баланс 1300 61 937 112 800 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 905 4 905 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 42 581 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 803 12 206 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 13 708 59 692 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 617 154 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 617 154 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 15 105 14 317 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 25 737 26 268 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 310 2 412 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 270 

    розрахунками зі страхування 1625 59 261 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 253 1 991 

    одержаними авансами 1635 133 217 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 397 1 802 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 618 5 686 

Усього за розділом IІІ 1695 47 612 52 954 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 61 937 112 800 

 

Керівник    Зомбер Вiктор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Любчич Наталiя Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ" 
за ЄДРПОУ 05509694 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 228 742 203 123 

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 ( 138 129 ) ( 121 975 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 90 613 81 148 

    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 3 911 6 750 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11 903 ) ( 17 305 ) 

Витрати на збут 2150 ( 70 835 ) ( 58 115 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 862 ) ( 6 051 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 7 924 6 427 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 616 ) ( 2 772 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 535 ) ( 3 467 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 773 188 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 370 -108 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 403 80 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 42 581 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 42 581 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 42 581 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 45 984 80 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 115 227 104 228 

Витрати на оплату праці 2505 38 441 31 648 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7 670 6 489 

Амортизація 2515 101 200 5 195 

Інші операційні витрати 2520 59 743 55 973 

Разом 2550 322 281 203 533 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 19 618 436 19 618 436 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,173460 0,004080 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Зомбер Вiктор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Любчич Наталiя Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО 

ХЛIБ" 
за ЄДРПОУ 05509694 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 263 423 246 949 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 334 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 586 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 919 2 474 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 625 1 048 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 199 237 ) ( 182 979 ) 

Праці 3105 ( 29 644 ) ( 24 882 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 900 ) ( 6 574 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 27 366 ) ( 24 022 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 902 ) ( 388 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 15 417 ) ( 14 945 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 11 047 ) ( 8 689 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 ) ( 1 572 ) 

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 ( 1 214 ) ( 1 255 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 602 9 521 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
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 0 360 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 411 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -51 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 20 400 8 393 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 18 162 ) ( 14 652 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 862 ) ( 2 772 ) 

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 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -624 -9 031 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -22 439 

Залишок коштів на початок року 3405 1 949 1 488 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 22 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 929 1 949 

 

Керівник    Зомбер Вiктор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Любчич Наталiя Петрiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 4 905 0 0 0 8 803 0 0 13 708 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 4 905 0 0 0 8 803 0 0 13 708 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 403 0 0 3 403 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 42 581 0 0 0 0 0 42 581 

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  

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 прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 42 581 0 0 3 403 0 0 45 984 

Залишок на кінець року  4300 4 905 42 581 0 0 12 206 0 0 59 692 

 

Керівник    Зомбер Вiктор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Любчич Наталiя Петрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ 

 

згiдно з МСФЗ 

 

 

 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

з висновком незалежних аудиторiв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМIСТ 

 

 

 

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 

 

 

 

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ 

 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 2018 рiк 

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 2018 рiк 

 

Звiт про рух грошових коштiв 2018 рiк 

 

Звiт про власний капiтал за 2018 рiк 

 

Звiт про власний капiтал за 2017 рiк 

 

 

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" та його дiяльнiсть  :::::.:::::. 

 

Умови, в яких працює Компанiя ::::::::::::::::::::::::..::: 

 

Основа складання фiнансової звiтностi::::::::::::::::::::::::: 

 

Основнi принципи облiкової полiтики   ::::::::::::::::::::::: : 

 

Iстотнi облiковi судження, оцiнки i допущення ::::::::::::::::::::: 



 

Перше застосування МСФЗ :::::::::::::::::::::::::::::. 

 

Застосування нових та переглянутих стандартiв ::::::::::. ::::::::::. 

 

Застосування МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" :::::.::::::. 

 

Основнi засоби  ::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть :::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Запаси  ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.. 

 

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть:::::::::::::::::::::    

 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити::::::::::::::::::::::. 

 

Зареєстрований капiтал ::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Кредити i позики :::::::.::::::::::::::::::::::::::. 

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть::::::::::::::::::::. 

 

Зобов'язання по виплатах персоналу :::::::::::.:::::::::::::: 

 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення :::::::::::::::::::::::: 

 

Доходи вiд реалiзацiї :::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Собiвартiсть реалiзацiї :::::::::::::::::::::::::::::::. 

 

Iншi доходи . :::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

 

Iншi витрати :::::::::::::::::::::::::::::::::::.. 

 

Витрати на збут::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

 

Адмiнiстративнi витрати::::::::::::::::::::::::::::::.  

 

Фiнансовi витрати ::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Податок на прибуток . ::::::::::::::::::::::::::::::..... 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами::::::::::::::::::::::::::. 

 

Цiлi i полiтика правлiння фiнансовими ризиками  

 

Подiї пiсля звiтної дати ::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

КОДИ 

 

Дата 01.01.2019 

 

Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

Територiя Волинська область, м.Луцьк за КОАТУУ 0710100000 

 

Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 

 

Вид економiчної дiяльностi   за КВЕД 10,71 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв: 494 

 

Адреса, телефон: 43008 м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б, (0332) 780986 

 

Одиниця вимiру: тис.грн. без десяткового знака 

 

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку  

 

за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi v 

 

 

 

Баланс 

 

(Звiт про фiнансовий стан) 

 

на 31.12.2018 p. 

 

Форма №1 

 

Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

 

1 2 3 4 

 

    I. Необоротнi активи    

 

Нематерiальнi активи 1000 69 57 

 

    первiсна вартiсть 1001 96 90 



 

    накопичена амортизацiя 1002 27 33 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 2 974 1007 

 

Основнi засоби 1010 37 141 82826 

 

    первiсна вартiсть 1011 72 445 219324 

 

    знос 1012 35 304 136498 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0 0 

 

    первiсна вартiсть 1016 0 0 

 

    Знос 1017 0 0 

 

Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0 0 

 

    первiсна вартiсть 1021 0 0 

 

    накопичена амортизацiя 1022 (0) (0) 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:    

 

    якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 0 0 

 

    iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 0 0 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 0 0 

 

Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0 

 

Гудвiл 1050 0 0 

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 0 0 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

 

Iншi необоротнi активи 1090 0 0 

 

Усього за роздiлом I 1095 40 184 83890 

 

    II. Оборотнi активи    

 

Запаси 1100 8 439 12109 

 

Виробничi запаси 1101 8 021 10722 

 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

 



Готова продукцiя 1103 146 1256 

 

Товари 1104 272 131 

 

Поточнi бiологiчнi активи 1110 0 0 

 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

 

Векселi одержанi 1120 0 0 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 7 932 11829 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:    

 

    за виданими авансами 1130 1 711 2010 

 

    з бюджетом 1135 272 8 

 

    у тому числi з податку на прибуток 1136 198 0 

 

    з нарахованих доходiв 1140 0 0 

 

    iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 3 3 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1362 930 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0 

 

Грошi та їх еквiваленти 1165 1 949 1929 

 

Готiвка 1166 1 009 947 

 

Рахунки в банках 1167 114 231 

 

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 

 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

 

у тому числi в:    

 

    резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 

 

    резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 0 0 

 

    резервах незароблених премiй 1183 0 0 

 

    iнших страхових резервах 1184 0 0 

 

Iншi оборотнi активи 1190 85 82 

 

Усього за роздiлом II 1195 21 753 28900 



 

    III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200  10 

 

Баланс 1300 61 937 112800 

 

 

 

Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

 

1 2 3 4 

 

    I. Власний капiтал    

 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 4 905 4 905 

 

Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 0 0 

 

Капiтал у дооцiнках 1405 0 42581 

 

Додатковий капiтал 1410 0 0 

 

Емiсiйний дохiд 1411 0 0 

 

Накопиченi курсовi рiзницi 1412 0 0 

 

Резервний капiтал 1415 0 0 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 803 12206 

 

Неоплачений капiтал 1425   

 

Вилучений капiтал 1430   

 

Iншi резерви 1435   

 

Усього за роздiлом I 1495 13708 59692 

 

    II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення    

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500   

 

Пенсiйнi зобов'язання 1505   

 

Довгостроковi кредити банкiв 1510 617 154 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515   

 

Довгостроковi забезпечення 1520   

 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521   

 



Цiльове фiнансування 1525   

 

Благодiйна допомога 1526   

 

Страховi резерви 1530   

 

у тому числi:    

 

    резерв довгострокових зобов'язань 1531   

 

    резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532   

 

    резерв незароблених премiй 1533   

 

    iншi страховi резерви 1534   

 

Iнвестицiйнi контракти 1535   

 

Призовий фонд 1540   

 

Резерв на виплату джек-поту 1545   

 

Усього за роздiлом II 1595 617 154 

 

    III. Поточнi зобов'язання i забезпечення    

 

Короткостроковi кредити банкiв 1600 15 105 14317 

 

Векселi виданi 1605   

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:    

 

    довгостроковими зобов'язаннями 1610   

 

    товари, роботи, послуги 1615 25 737 26268 

 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 310 2412 

 

    у тому числi з податку на прибуток 1621 0 270 

 

    розрахунками зi страхування 1625 59  261 

 

    розрахунками з оплати працi 1630 1 253 1991 

 

    одержаними авансами 1635 133 217 

 

    розрахунками з учасниками 1640   

 

    iз внутрiшнiх розрахункiв 1645   

 

    страховою дiяльнiстю 1650   



 

Поточнi забезпечення 1660 1 397 1802 

 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665   

 

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670   

 

Iншi поточнi зобов'язання 1690 2 618 5686 

 

Усього за роздiлом III 1695 47 612 52954 

 

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 1700   

 

Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800   

 

Баланс 1900 61 937 112800 

 

 

 

Керiвник    Зомбер В.Л. 

 

Головний бухгалтер   Любчич Н.П. 

 

  

 

КОДИ 

 

Дата 01.01.2019 

 

Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

 

 

Звiт про фiнансовi результати 

 

(Звiт про сукупний дохiд) 

 

за 2018 рiк 

 

Форма №2 

 

I. Фiнансовi результати 

 

Код за ДКУД 1801003 

 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

1 2 3 4 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 228742 203 123 



 

Чистi заробленi страховi премiї 2010   

 

Премiї пiдписанi, валова сума 2011   

 

Премiї, переданi у перестрахування 2012   

 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013   

 

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014   

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (138129) (121 975) 

 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070   

 

Валовий: 

 

    прибуток 2090 90613 81 148 

 

    збиток 2095   

 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   

 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110   

 

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111   

 

Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112   

 

Iншi операцiйнi доходи 2120 3911 6 750 

 

Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121   

 

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122

   

 

Адмiнiстративнi витрати 2130 (11903) (17 305) 

 

Витрати на збут 2150 (70835) (58 115) 

 

Iншi операцiйнi витрати 2180 (3862) (6 051) 

 

Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181   

 

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182

   

 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 

 

    прибуток 2190 7924 6 427 

 



    збиток 2195   

 

Дохiд вiд участi в капiталi 2200   

 

Iншi фiнансовi доходи 2220   

 

Iншi доходи 2240 0 0 

 

Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241   

 

Фiнансовi витрати 2250 (2616) (2 772) 

 

Втрати вiд участi в капiталi 2255   

 

Iншi витрати 2270 (535) (3 467) 

 

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275   

 

Фiнансовий результат до оподаткування: 

 

    прибуток 2290 4773 188 

 

    збиток 2295   

 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (1370) (108) 

 

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305   

 

Чистий фiнансовий результат: 

 

    прибуток 2350 3403 80 

 

    збиток 2355   

 

II. Сукупний дохiд 

 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

1 2 3 4 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 42581 0 

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405  0 

 

Накопиченi курсовi рiзницi 2410  0 

 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415  0 

 

Iнший сукупний дохiд 2445  0 

 

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 42581 0 



 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455  ( 0 ) 

 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 42581 0 

 

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 45984 80 

 

III. Елементи операцiйних витрат 

 

Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

1 2 3 4 

 

Матерiальнi затрати 2500 115227 104 228 

 

Витрати на оплату працi 2505 38441 31 648 

 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 7670 6 489 

 

Амортизацiя 2515 101200 5 195 

 

Iншi операцiйнi витрати 2520 59743 55 973 

 

Разом 2550 322281 203 533 

 

IV. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй 

 

Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

1 2 3 4 

 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 196118436 196118436 

 

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 0 0 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0,17346 0,00408 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0 0 

 

Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0 0 

 

 

 

Керiвник    Зомбер В.Л. 

 

 

 

Головний бухгалтер   Любчич Н.П. 

 

  

 



КОДИ 

 

Дата 01.01.2019 

 

Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

 

 

 

 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

 

За 2018 рiк 

 

Форма №3 

 

Код за ДКУД 1801004 

 

 

 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

1 2 3 4 

 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

 

Надходження вiд:    

 

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 263 423 246 949 

 

Повернення податкiв i зборiв 3005   

 

 у тому числi податку на додану вартiсть 3006   

 

Цiльового фiнансування 3010  334 

 

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 586  

 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 0 0 

 

Надходження вiд повернення авансiв 3020 1919 2 474 

 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025   

 

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035   

 

Надходження вiд операцiйної оренди 3040   

 

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород  3045   

 

Надходження вiд страхових премiй 3050   



 

Надходження фiнансових установ вiд повернення позик3055   

 

Iншi надходження 3095 625 1 048 

 

Витрачання на оплату:     

 

Товарiв (робiт, послуг) 3100 (199237) (182 979) 

 

Працi 3105 (29644) (24 882) 

 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (7900) (6 574) 

 

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (27366) (24 022) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 (902) (388) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартiсть 3117 (15417) (14 

945) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань  з iнших податкiв i зборiв 3118 (11047) (8 689) 

 

Витрачання на оплату авансiв 3135 0 0 

 

Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (4) (1 572) 

 

Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145   

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   

 

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155   

 

Iншi витрачання 3190 (1214) (1 255) 

 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 602 9 521 

 

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 

 

Надходження вiд реалiзацiї:    

 

    фiнансових iнвестицiй 3200   

 

    необоротних активiв 3205   

 

Надходження вiд отриманих:    

 

    вiдсоткiв 3215   

 

    дивiдендiв 3220   

 

Надходження вiд деривативiв 3225   



 

Надходження вiд погашення позик 3230  360 

 

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3235 

  

 

Iншi надходження 3250   

 

Витрачання  на придбання:    

 

    фiнансових iнвестицiй 3255   

 

    необоротних активiв 3260   

 

Виплати за деривативами 3270   

 

Витрачання на надання позик 3275  (411) 

 

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3280 

  

 

Iншi платежi 3290   

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295  -51 

 

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 

 

Надходження вiд:    

 

Власного капiталу 3300   

 

Отримання позик 3305 20400 8 393 

 

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприємствi 3310   

 

Iншi надходження 3340   

 

Витрачання  на:    

 

Викуп власних акцiй 3345   

 

Погашення позик 3350 18162 14 652 

 

Сплату дивiдендiв 3355   

 

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (2 862) (2 772) 

 

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди 3365   

 

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприємствi 3370   

 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх пiдприємствах 3375 

  

 

Iншi платежi 3390   

 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -624 -9 031 

 

Чистий рух коштiв за звiтний перiод 3400 -22 439 

 

Залишок коштiв на початок року 3405 1949 1 488 

 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 2 22 

 

Залишок коштiв на кiнець року 3415 1 929 1 949 

 

 

 

Керiвник    Зомбер В.Л. 

 

 

 

Головний бухгалтер   Любчич Н.П. 

 

 

 

 

 

  

 

КОДИ 

 

Дата 01.01.2019 

 

Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

 

 

Звiт про власний капiтал 

 

За 2018 рiк 

 

Форма №4 

 

Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал

 Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений 

капiтал Вилучений капiтал Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Залишок на початок року 4000 4 905 0 0 0 8 803 0 0 13 708 

 

Коригування: 

 

Змiна облiкової полiтики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Iншi змiни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Скоригований залишок на початок року  4095 4 905 0 0 0 8 803 0 0

 13 708 

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100 0 0 0 0 3403 0

 0 3403 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  4110 0 42581 0 0 0 0 0

 42581 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  4111 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв  4112 0 0 0 0 0 0

 0 0 

 

Накопиченi курсовi рiзницi  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств  4114 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Iнший сукупний дохiд  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Розподiл прибутку:  

 

Виплати власникам  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу   4205 0 0 0 0 0

 0 0 0 

 

Вiдрахування до резервного капiталу  4210 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету вiдповiдно до законодавства  4215 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв  4220 0 0 0

 0 0 0 0 0 

 

Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення  4225 0 0 0 0 0

 0 0 0 

 



Внески учасникiв:  

 

Внески до капiталу  4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Погашення заборгованостi з капiталу  4245 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Вилучення капiталу:  

 

Викуп акцiй   4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Перепродаж викуплених акцiй  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анулювання викуплених акцiй  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вилучення частки в капiталi  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Зменшення номiнальної вартостi акцiй  4280 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Iншi змiни в капiталi  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочiрньому пiдприємствi  4291 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Разом змiн у капiталi   4295 0 42581 0 0 3403 0 0 45984 

 

Залишок на кiнець року  4300 4 905 42581 0 0 12206 0 0 59692 

 

 

 

Керiвник    Зомбер В.Л. 

 

 

 

Головний бухгалтер   Любчич Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

Дата 01.01.2018 

 

Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694 

 

 

 



Звiт про власний капiтал 

 

За 2017 рiк 

 

Форма №4 

 

Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал

 Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений 

капiтал Вилучений капiтал Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Залишок на початок року 4000 4 905 0 0 0 8 723 0 0 13 628 

 

Коригування: 

 

Змiна облiкової полiтики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Iншi змiни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Скоригований залишок на початок року  4095 4 905 0 0 0 8 723 0 0

 13 628 

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100 0 0 0 0 80 0

 0 80 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  4110 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  4111 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв  4112 0 0 0 0 0 0

 0 0 

 

Накопиченi курсовi рiзницi  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств  4114 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Iнший сукупний дохiд  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Розподiл прибутку:  

 

Виплати власникам  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу   4205 0 0 0 0 0



 0 0 0 

 

Вiдрахування до резервного капiталу  4210 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету вiдповiдно до законодавства  4215 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв  4220 0 0 0

 0 0 0 0 0 

 

Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення  4225 0 0 0 0 0

 0 0 0 

 

Внески учасникiв:  

 

Внески до капiталу  4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Погашення заборгованостi з капiталу  4245 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Вилучення капiталу:  

 

Викуп акцiй   4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Перепродаж викуплених акцiй  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анулювання викуплених акцiй  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вилучення частки в капiталi  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Зменшення номiнальної вартостi акцiй  4280 0 0 0 0 0 0 0

 0 

 

Iншi змiни в капiталi  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочiрньому пiдприємствi  4291 0 0

 0 0 0 0 0 0 

 

Разом змiн у капiталi   4295 0 0 0 0 80 0 0 80 

 

Залишок на кiнець року  4300 4 905 0 0 0 8 803 0 0 13 708 

 

  

 

 КОДИ 

 

                                                                                                                                    

Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01 

 

 



 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

 

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" (далi-компанiя) засновано вiдповiдно до 

рiшення засновникiв: регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по 

Волинськiй областi та органiзацiї орендарiв Орендного Пiдприємства "Хлiб", зареєстрованого 

виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради народних депутатiв вiд 4 травня 1994 року за 

№05509694 вiд 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Пiдприємства "Хлiб" 

у Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Хлiб" вiдповiдно до законодавства України та 

перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Хлiб", протокол №2 вiд 20 липня 

2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" , 26 вересня 2018 року 

пiдприємство змiнило форму власностi i перейменовано у Приватне Акцiонерне Товариство 

"Теремно Хлiб".  

 

  Основними видами дiяльностi, якими займається компанiя є: 

 

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських 

виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання. 

 

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, 

тортiв i тiстечок тривалого зберiгання. 

 

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами. 

 

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами. 

 

47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах. 

 

  Пiдприємство знаходиться у мiстi Луцьк, вулиця Пiдгаєцька,13 Б, Україна, поштовий iндекс 

43008 

 

  Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 та 2018 року складала 498 та 494 осiб. 

Компанiя є акцiонерним товариством, акцiї якого перебувають у вiльному обiгу на вiдкритому 



ринку цiнних паперiв. 

 

  Станом на 31 грудня 2018 року такi акцiонери володiли акцiями компанiї:  

 

 

 

 

 

 № з/п Акцiонери пiдприємства  31.12.2017   31.12.2018 р. 

 

%    %  

 

1   2   3    4 

 

1. Голтва Павло Сергiйович  48,1883   48,1883 

 

2. Чернишова Олена Миколаївна 48,1883   48,1883 

 

3. Агрофiрма "Заповiт" Україна  0,4078    0,4078 

 

4. КСП "Волинь" Україна  0,2243    0,2243 

 

5. КСП "Коршiв" Україна  0,2243    0,2243 

 

6. КСП "Свiтанок" Україна  0,3058    0,3058 

 

7. Iншi фiзичнi особи   2,4612    2,4612 

 

 Всього:    100    100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Всi суми 

наведенi у тисячах гривень, крiм вартостi акцiй та прибутку на акцiю  

 

 

 

2. УМОВИ РОБОТИ КОМПАНIЇ  

 

 

 

Розвиток України у 2018 роцi перебував пiд суттєвим впливом зовнiшнiх несприятливих 

чинникiв. У свiтовiй економiцi продовжують знижуватися попит i цiни на традицiйну українську 

експортну продукцiю, що вiдповiдним чином вiдображалося на показниках платiжного балансу 

та розвитку реального сектора економiки. Оскiльки  економiка України у 2018 роцi , так само як 



у 2017, зазнала високих економiчних  i полiтичних ризикiв, то  Компанiя, як i iншi компанiї, 

працювала в умовах   суттєвих урядових обмежень, Уряд України запровадив ряд обмежень 

щодо валюто обмiнних операцiй, якi були спрямованi  на стабiлiзацiю нацiональної валюти 

гривнi, а нацiональний банк України для зниження iнфляцiї скоротив обсяги грошової маси в 

обiгу. 

 

 

 

Досi триває антитерористична операцiя на Сходi України. Цi чинники пiдривають авторитет 

України на Мiжнародному ринку, спричиняє панку серед українських виробникiв - i як наслiдок 

- продовження росту цiн на сировину, на товари та послуги. 

 

 

 

Нацiональний банк України оприлюднив рiвень iнфляцiї у 2018 роцi, показник 6,3% i прогнозує 

втримати цей вiдмоток нарiвнi до кiця 2019 року.  

 

Про це повiдомляється на сайтi НБУ. 

 

"Головними факторами, якi зумовлять зростання цiн в 2019 роцi, будуть пiдвищення тарифiв i 

заробiтних плат, якi будуть збiльшувати виробничi витрати бiзнесу i стимулювати споживчий 

попит. Однак на прогнозному горизонтi проiнфляцiйна вплив цих факторiв буде поступово 

послаблюватися. 

 

 

 

Зниження iнфляцiї буде забезпечувати жорстка монетарна полiтика НБУ i стримана фiскальна 

полiтика уряду щодо значних обсягiв планових погашень держборгу. Також уповiльнення 

iнфляцiї сприятимуть низька волатильнiсть курсу гривнi i помiрнi темпи зростання цiн на 

iмпортнi товари, в тому числi енергоносiї i продовольство. 

 

Вiдзначимо, Мiжнародний валютний фонд прогнозує уповiльнення iнфляцiї в Українi в 2019 

роцi. Зокрема, передбачається, що рiвень iнфляцiї буде доведений до менш 7% до кiнця 2019 

року.", - додали в НБУ. 

 

Нацiональний банк також пiдняв облiкову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%. Данi 

прогнози експертiв можуть мати подальший негативний  вплив на економiку України, а, отже, i 

на бiзнес компанiї. 

 

 

 

3.  ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

 

 

 

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанiя складала 



фiнансову звiтнiсть за  Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а 

датою переходу на МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть" стало 01 сiчня 2012 року. Перехiд на МСФЗ здiйснювався з 1 сiчня 2012 

року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi". За 2012 рiк компанiя складала попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. 

 

 

 

Основою фiнансової звiтностi за 2018 рiк є концептуальна основа загального призначення. 

 

 

 

Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень 

 

 

 

Випуск фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був затверджений у 

вiдповiдностi з рiшенням  загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" вiд 22 квiтня 

2018 р. 

 

 

 

4.  ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

 

 

Нижче описанi основнi принципи облiковi полiтики, що використанi при пiдготовцi фiнансової 

звiтностi.  

 

 

 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове 

зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового 

iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз 

застосуванням облiку за датою розрахунку. 

 

 

 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

 

-   фiнансовий актив, доступний для продажу; 

 

-   iнвестицiї, утримуванi для погашення; 

 

-   дебiторська заборгованiсть; 

 

-   фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

 

 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство 



оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

 

 

 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

 

 

 

Нематерiальнi активи. Придбанi нематерiальнi активи оцiнюються при первiсному визнаннi за 

первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання  нематерiальнi активи облiковуються за 

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення, якщо такi є в наявностi. 

 

 

 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.  

 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, рахункiв у банках та коштах в дорозi (iнкасованi 

кошти в дорозi). 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за 

первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за 

чистою реалiзацiйною вартiстю, iз застосуванням резерву сумнiвних боргiв.   

 

Резерв сумнiвних боргiв компанiя нараховує в кiнцi року. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв 

здiйснюється за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi 

аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора. 

 

Безнадiйна заборгованiсть - дебiторська заборгованiсть у разi неможливостi повернення 

списується за рахунок створеного резерву. 

 

 

 

  Фiнансовi зобов'язання 

 

 

 

 Кредити банкiв 

 

Кредити банкiв визнаються за вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. Вiдповiдно до положень 

бухгалтерського облiку, на кiнець року проводиться iнвентаризацiя заборгованостi по кредитам, 

в результатi якої проводиться подiл iснууючих зобовязань на довгостроковi та короткостроковi. 

Витрати на проценти та iншi витрати товариства пов'язанi iз запозиченням - це фiнансовi 



витрати, якi визначаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать.  

 

 

 

 Згортання фiнансових активiв та зобов'язань  

 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо компанiя має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

 

 

 

 Основнi засоби 

 

Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом. якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг , або для здiйснення 

адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року. 

 

Первiсно компанiя оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. 

 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка 

входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли 

припиняється визнання вiдповiдного активу. 

 

 

 

   

 

 

 

Подальшi витрати 

 

Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.  

 

 

 

 

 

  

 

Амортизацiя основних засобiв 

 

Нарахування амортизацiї активу починається з дати , коли об'єкт став придатним для 

експлуатацiї . 

 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної 



служби активiв. 

 

 

 

Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. 

 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утриманий для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

 

 

  

 

 Оренда   

 

 

 

Операцiйна оренда -  компанiя, як орендар. 

 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за 

договорами операцiйної оренди списуються за прямолiнiйним методом на витрати протягом 

строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат. 

 

 

 

Операцiйна оренда - компанiя, як орендодавець.  

 

Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активу , що є предметом операцiйної оренди 

вiдповiдно до виду активу. 

 

Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним 

методом , протягом строку оренди . 

 

 

 

Фiнансовий лiзинг - компанiя, як лiзингоодержувач. 

 

Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи , що є предметом фiнансового лiзингу.  

 

При нарахуваннi лiзингового платежу компанiя збiльшує витрати на таку частину лiзингового 

платежу, яка дорiвнює сумi процентiв або комiсiї нарахованих на вартiсть об'єкта фiнансового 

лiзингу (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї 

частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу) за прямолiнiйним методом згiдно графiка 

лiзингових платежiв. 

 

 

 

Оподаткування - податки на прибуток. 

 



Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв . 

 

Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства 

України з використанням податкових ставок, чинних  ( або в основному чинних) на дату 

балансу. 

 

У 2018 роцi продовжує дiяти порядок, який почав застосовуватись з 2015 року i ?рунтується на 

визначеннi фiнансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського 

облiку та його подальшого коригування на незначний перелiк визначених законом податкових 

рiзниць. 

 

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ", як пiдприємство, яке має рiчний доход в обсязi, що перевищує 20 

мiльйонiв гривень, зобов'язане вести облiк податкових рiзниць, визначених ПКУ. 

 

Нова редакцiя роздiлу III ПКУ використовує нову незвичну термiнологiю i методологiю 

податкового облiку - замiсть ведення окремого облiку доходiв та витрат пропонується вести 

лише облiк податкових рiзниць. При цьому, за своїм юридичним змiстом ранiше 

використовуваним фразам "до складу доходiв податкового облiку включається" або "до складу 

витрат податкового облiку не включається" є юридична конструкцiя "фiнансовий результат до 

оподаткування збiльшується". Еквiвалентом ранiше використовуванiй фразi "до складу доходiв 

не включається" або "до складу витрат включається", є юридична конструкцiя "фiнансовий 

результат до оподаткування зменшується". 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх податкових рiзниць 

за методом балансових зобов'язань. 

 

Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх податкових рiзниць, що 

виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей 

фiнансової звiтностi. 

 

Компанiя згiдно методики застосування МСФЗ з врахуваннями змiн до ПКУ списує  поточнi та 

вiдстроченi податки, як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод. 

 

 

 

 

 

Виплата працiвникам. 

 

Компанiя визнає виплати працiвникам заробiтної плати, як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Працiвники мають права на майбутнi виплати 

вiдпускних. 

 

 

 

 Забезпечення 

 

Компанiя у 2018 роцi нараховує резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток у розмiрi 11,3 

% нарахованого фонду оплати працi помiсячно. 

 



Отримана сума збiльшується на величину єдиного внеску. На кiнець року проводиться 

iнвентаризацiя суми забезпечень, i при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву 

для забезпечення вiдпусток, що i вiдбулось на прикiнцi 2018 року. Скоригована (сторнована) 

сума становила 861 749,72 грн грн i була включена у склад доходiв компанiї. 

 

   

 

Пенсiї та пенсiйнi плани: 

 

Компанiя проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка 

вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, що розраховується як вiдсоток вiд 

загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата 

нараховується. Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення.  

 

 

 

Доходи та витрати 

 

Доходи та витрати визначаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 

вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається 

виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 

 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу визначаються у тому ж перiодi, що й 

вiдповiднi доходи. 

 

 

 

 Витрати за позиками  

 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 

частина собiвартостi активiв визначаються як витрати перiоду.  

 

  

 

Операцiї з iноземною валютою 

 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

 

 

 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну  НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi  

рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку, або 

збитку в тому перiодi у якому вони виникають. 

 

 

 

 Умовнi зобов'язання та активи 

 



Товариство не визнає умовнi зобов'язання та умовнi активи. 

 

 

 

Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi. Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, 

яка застосовувалася на основi дiючих у 2018 роцi МСФЗ, за винятком  нових стандартiв i 

iнтерпретацiй, якi вступили в дiю пiсля 31.12.2018 р. У випадку впливу на облiкову полiтику 

Компанiї нових стандартiв та iнтерпретацiй планується здiйснити певнi коригування 

нерозподiленого прибутку та активiв чи зобов'язань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА  ОЦIНКИ  

 

 

 

Невизначенiсть оцiнок. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї 

використовує свої судження та здiйснює оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй 

звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливостi застосування 

облiкових полiтик, керiвництво робить припущення, оцiнки i допущення вiдносно балансової 

вартостi активiв i зобов'язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнка та вiдповiднi 

припущення  базуються  на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов'язанi з ними допущення 

регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була 

переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься 

змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди. 

 

 

 

Основнi припущення, якi стосуються  майбутнього або iнших основних джерел виникнення 

невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих 

коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового 

перiоду, включають такi активи та зобов'язання. 

 

 

 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Компанiя вирiшила застосовувати виключення вiд 

вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, 

передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та 

вiдобразила свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних 

засобiв не проводилася. 

 

 



 

Оподаткування. Керiвництво Компанiї вважає, що Компанiя дотримувалася всiх положень 

чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi  в тiм, що податковi органи не 

iнтерпретують дотримання Компанiєю положень чинного законодавства в iнший спосiб, i що як 

наслiдок Компанiї не будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пенi.  

 

 

 

Первiсне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В процесi своєї роботи Компанiя не 

проводить операцiї з пов'язаними сторонами. На випадок проведення таких операцiй, вiдповiдно 

до МСФЗ 39 фiнансовi iнструменти повиннi спочатку вiдображатися за справедливою вартiстю. 

При вiдсутностi активного ринку по окремих  операцiях  керiвництвом Компанiї необхiдно 

використовувати професiйнi судження. Пiдставами для судження буде цiноутворення на 

аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 

 

  

 

Ця фiнансова звiтнiсть є рiчною фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

 

 

 

 

 

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ 

 

 

 

Такi стандарти були вперше прийнятi до застосування Товариством за фiнансовий рiк, який 

починається на або пiсля 1 сiчня 2018 року: 

 

 

 

o Поправки до МСБО 12 "Податок на прибуток" - Визнання вiдстрочених податкових активiв 

стосовно нереалiзованих збиткiв; 

 

o Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" - Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї; 

 

o Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв - Поправки до МСФЗ 12. 

 

 

 



Прийняття до застосування поправок до стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий 

стан або показники дiяльностi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, i не призвело до будь-яких 

змiн в облiковiй полiтицi Товариства та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки. 

 

 

 

Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi iще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї 

фiнансової звiтностi такi стандарти i тлумачення, а також поправки до стандартiв, були 

випущенi, але iще не набули чинностi: 

 

 

 

Стандарти/тлумачення - Набувають чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi починаються на 

або пiсля 

 

МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами", включно з поправками до МСФЗ 15 

- Дата набуття чинностi МСФЗ 15 - 1 сiчня 2018 року 

 

Роз'яснення до МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами" - 1 сiчня 2018 року 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - 1 сiчня 2018 року 

 

Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" - Класифiкацiя та оцiнка операцiй платежiв на 

основi акцiй - 1 сiчня 2018 року 

 

Тлумачення КТ МСФЗ 22 "Операцiї в iноземних валютах та виплата авансу" - 1 сiчня 2018 року 

 

Поправки до МСФЗ 4 "Договори страхування" - Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

стосовно МСФЗ 4 "Договори страхування" - 1 сiчня 2018 року 

 

Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" - Передача об'єктiв iнвестицiйної 

нерухомостi - 1 сiчня 2018 року 

 

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв - 1 сiчня 2018 року 

 

Тлумачення КТ МСФЗ 23 "Невизначенiсть стосовно порядку стягнення податкiв на прибуток" - 

1 сiчня 2019 року 

 

МСФЗ 16 "Оренда" - 1 сiчня 2019 року 

 

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв - 1 сiчня 2019 року 

 

Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - Характеристики передоплати iз негативною 

компенсацiєю - 1 сiчня 2019 року 

 

Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Довгостроковi частки 

в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах - 1 сiчня 2019 року 

 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - Поправки, скорочення або погашення 

пенсiйних планiв - 1 сiчня 2019 року 

 



МСФЗ 17 "Договори страхування" - 1 сiчня 2021 року 

 

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим чи 

спiльним пiдприємством - Дата набуття чинностi має бути визначена. 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

МСФЗ 9, випущений у листопадi 2009 року, запровадив новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки 

фiнансових активiв. В МСФЗ 9 у подальшому були внесенi поправки у жовтнi 2010 року для 

включення вимог до класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань та припинення визнання, а у 

листопадi 2013 року для включення нових вимог до загального облiку хеджування. Iще один 

переглянутий варiант МСФЗ 9 був випущений у липнi 2014 року, головним чином, для 

включення а) вимог щодо зменшення корисностi для фiнансових активiв та б) обмежених 

поправок до вимог класифiкацiї та оцiнки за рахунок запровадження категорiї оцiнки за 

"справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi iнших сукупних доходiв" для 

певних видiв простих боргових iнструментiв. 

 

Основнi вимоги МСФЗ 9 передбачають таке: 

 

 

 

o Класифiкацiя i оцiнка фiнансових активiв. Усi визнанi фiнансовi активи, якi входять у сферу 

застосування МСФЗ 9, у подальшому мають оцiнюватись за амортизованою або справедливою 

вартiстю. При цьому iнвестицiї у борговi iнструменти, якi утримуються у рамках бiзнес моделi, 

метою якої є збiр потокiв грошових коштiв за договорами i якi мають потоки грошових коштiв 

за договорами, якi складаються виключно iз виплати основної суми та вiдсоткiв за основною 

сумою заборгованостi, звичайно оцiнюються за амортизованою вартiстю на кiнець подальших 

звiтних перiодiв. Борговi iнструменти, якi утримуються у рамках бiзнес моделi, мета якої 

досягається за рахунок як збору потокiв грошових коштiв за договорами, так i продажу активiв, i 

якi мають контрактнi умови фiнансових активiв, якi на визначенi дати генерують потоки 

грошових коштiв, якi являють собою виключно виплати основної суми та вiдсоткiв за основною 

сумою заборгованостi, оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у 

складi iнших сукупних доходiв. Усi iншi iнвестицiї у борговi iнструменти та iнвестицiї у 

iнструменти капiталу оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю на кiнець подальших 

звiтних перiодiв. Окрiм того, згiдно з МСФЗ 9 пiдприємства можуть робити безумовний вибiр 

вiдображати подальшi змiни у справедливiй вартостi iнвестицiй у iнструменти капiталу (яка не 

утримується для торгiвлi, а також не є умовною компенсацiєю, яка визнається покупцем в 

операцiї об'єднання пiдприємств) у складi iнших сукупних доходiв, причому тiльки доходи з 

дивiдендiв зазвичай визнаються у складi прибутку або збитку;  

 

o Класифiкацiя i оцiнка фiнансових зобов'язань. Стосовно оцiнки фiнансових зобов'язань, 

визначених як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у 

складi прибутку або збитку, МСФЗ 9 вимагає, щоб сума змiни у справедливiй вартостi 

фiнансового зобов'язання, яка стосується змiн кредитного ризику щодо цього зобов'язання, 

подавалась у складi iнших сукупних доходiв, за винятком випадкiв коли визнання впливу змiн 

кредитного ризику щодо цього зобов'язання у складi iнших сукупних доходiв може створити або 

збiльшити дисбаланс в облiку прибутку або збитку. Змiни справедливої вартостi, якi стосуються 

кредитного ризику фiнансового зобов'язання, у подальшому не змiнюють класифiкацiю на 

прибуток або збиток. Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" уся сума 

змiни справедливої вартостi фiнансового зобов'язання, визначеного як таке, що оцiнюється за 



справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, подається у 

складi прибутку або збитку; 

 

o Зменшення корисностi. Стосовно зменшення корисностi фiнансових активiв МСФЗ 9 вимагає 

використання моделi очiкуваних кредитних збиткiв, на противагу до моделi понесених 

кредитних збиткiв згiдно з МСБО 39. Модель очiкуваних кредитних збиткiв вимагає вiд 

пiдприємства облiковувати очiкуванi кредитнi збитки та змiни у цих очiкуваних кредитних 

збитках на кожну звiтну дату для вiдображення змiн у кредитному ризику з моменту первiсного 

визнання; 

 

o Облiк хеджування. Новi загальнi вимоги облiку хеджування зберiгають три види механiзмiв 

облiку хеджування, якi наразi є доступними згiдно з МСБО 39. Згiдно з МСФЗ 9 

запроваджується бiльша гнучкiсть до видiв операцiй, якi дають право на використання облiку 

хеджування, зокрема, ширшим стає перелiк видiв iнструментiв, якi можуть квалiфiкуватися як 

iнструменти хеджування, та види компонентiв ризику за нефiнансовими статтями, якi дають 

право на використання облiку хеджування. Окрiм того, тестування на предмет ефективностi 

було переглянуте i замiнене на принцип "економiчних вiдносин". Ретроспективна оцiнка 

ефективностi хеджування також бiльше не вимагається. Були запровадженi пiдвищенi вимоги до 

розкриття iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства з управлiння ризиками. 

 

 

 

На основi аналiзу фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 

2018 року на основi фактiв та обставин, якi iснували на зазначену дату, керiвництво Товариства 

оцiнило вплив МСФЗ 9 на свою фiнансову звiтнiсть таким чином: 

 

 

 

Класифiкацiя та оцiнка 

 

 

 

Усi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання будуть продовжувати оцiнюватись на тiй самiй 

основi, що й тепер згiдно з вимогами МСБО 39. За результатами своєї оцiнки, на думку 

Товариства, новi вимоги до класифiкацiї не матимуть суттєвого впливу на облiк його 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань. 

 

 

 

Зменшення корисностi  

 

 

 

Товариство планує застосовувати спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв 

на увесь строк дiї його торгової та iншої дебiторської заборгованостi, як дозволено згiдно з 

МСФЗ 9. Щодо грошей та їх еквiвалентiв, керiвництво Товариства вважає, що вони мають 

низький кредитний ризик. 

 

 

 

Загалом, керiвництво очiкує, що застосування моделi очiкуваних кредитних збиткiв згiдно з 



МСФЗ 9 не матиме iстотного впливу на суму резерву пiд сумнiвну заборгованiсть, визнану щодо 

фiнансових активiв. 

 

 

 

Ця оцiнка базується на доступнiй iнформацiї на поточний момент i може змiнитися у результатi 

об?рунтованої та пiдтверджуваної iнформацiї, яка стане доступною для Товариства у 2019 роцi, 

коли Товариство застосує МСФЗ 9.  

 

 

 

Товариство не застосовує облiк хеджування згiдно з МСБО 39 i не має намiру застосовувати 

його згiдно з вимогами МСФЗ 9. 

 

 

 

МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами" 

 

 

 

МСФЗ 15 визначає єдину комплексну модель, яку пiдприємства мають використовувати для 

облiку доходiв вiд реалiзацiї, якi виникають за договорами з клiєнтами. Пiсля набуття чинностi 

МСФЗ 15 замiнить поточнi рекомендацiї щодо визнання доходiв, у тому числi МСБО 18 "Дохiд 

вiд реалiзацiї", МСБО 11 "Договори на будiвництво" та вiдповiднi тлумачення.  

 

 

 

Основним принципом МСФЗ 15 є те, що пiдприємство повинне визнавати доходи вiд реалiзацiї 

для вiдображення передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає суму 

компенсацiї, на яку пiдприємство, як передбачається, матиме право в обмiн за цi товари та 

послуги. Зокрема, стандарт передбачає застосування єдиної моделi для визнання доходiв на 

основi п'яти етапiв: 

 

o виявлення договору з клiєнтом; 

 

o виявлення зобов'язань щодо виконання у договорi; 

 

o визначення цiни операцiї; 

 

o розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання у договорах; 

 

o визнання доходiв вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) пiдприємство задовольняє 

зобов'язання щодо виконання. 

 

 

 

Згiдно з МСФЗ 15 пiдприємство визнає доходи вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) 

задоволене виконання зобов'язань, тобто коли "контроль" над товарами або послугами, який 

супроводжує виконання конкретних зобов'язань, був переданий клiєнту. Набагато бiльше 

нормативних рекомендацiй було додано в МСФЗ 15 стосовно конкретних сценарiїв. Окрiм того, 

МСФЗ 15 запроваджує ширшi вимоги до розкриття iнформацiї. 



 

 

 

У квiтнi 2016 року РМСБО випустила Роз'яснення до МСФЗ 15 стосовно виявлення зобов'язань 

щодо виконання, аналiзу вiдношень "принципал-агент", а також рекомендацiй iз застосування 

лiцензування.  

 

 

 

Стандарт дозволяє для свого застосування використання або повнiстю ретроспективного, або 

змiненого ретроспективного пiдходу.  

 

 

 

На основi п'яти-етапної моделi, визначеної в МСФЗ 15, Товариство здiйснює огляд для 

отримання розумiння, яким чином МСФЗ 15 застосовується до господарської дiяльностi 

Товариства. Окрiм забезпечення ширшого розкриття iнформацiї щодо операцiй за доходами вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства, керiвництво не передбачає, що 

застосування МСФЗ 15 матиме iстотний вплив на фiнансовий стан та/або фiнансовi показники 

дiяльностi Товариства. 

 

 

 

З 1 сiчня 2018 року набули чинностi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими 

для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 01 сiчня 2018 року. Компанiя не 

застосовувала цi стандарти  та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового застосування. 

 

  

 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї здiйснило оцiнку впливу на 

фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

 

 

 

                     Змiни Земля Будинки Машини Транспортнi Iнше Всього 

 

   i споруди та обладнання засоби   

 

Первiсна вартiсть 342 10 095 38 999 21 466 1 543 72 445 

 

на 01.01.2018       

 

Знос на початок року 0 5 488 24 525 4 953 338 35 304 

 

Надходження за рiк (в т.ч. модерниiзацiя)   1 769 6 107 1 199 105 9 180 

 

Вибуття: первiсна 31 444 256 273 5 1 009 

 

Вибуття: знос     245 273 5 523 

 

Амортизацiйнi вiдрахування   484 2 428 2 608 134 5 654 

 

дооцiнка амортизацiйних вiдрахувань   96 063       96 063 

 

Переоцiнка первiсної   138 708       138 708 

 

Залишкова вартiсть 311 48 092 18 142 15 105 1 176 82 826 

 

на 31.12.2018       

 

Первiсна вартiсть 311 150 128 44 850 22 392 1 643 219 324 

 

на 31.12.2018 року       

 

Накопичений знос 0 102 036 26 708 7 287 467 136 498 

 

на 31.12.2018 року       

 

 

 

З метою вiдображення у валютi балансу ринкової  вартостi будiвель та споруд, компанiя 

вiдповiдно до Наказу керiвника № __вiд ____ наприкiнцi року прийняла рiшення зробити 

дооцiнку основних засобiв 103 групи.  

 

Незалежна оцiнка основних засобiв балансового рахунку 103 "Будiвлi та споруди", виконана на 

пiдставi Договору №20-10 вiд 22.12.2018р. укладеного суб'єктом оцiночної дiяльностi - 

пiдприємцем Джаманом Олексiєм Володимировичем та ПрАТ "Теремно хлiб".  

 

Мета незалежної оцiнки:визначення справедливої вартостi активiв для цiлей бухгалтерського 

облiку згiдно з вимогами МСО 2011, МСФ3 для вiдображення результатiв в фiнансовiй 



звiтностi.  База оцiнки - ринкова вартiсть без ПДВ. Суб'єкт оцiночної дiяльностi - пiдприємець 

Джаман Олексiй Володимирович, що дiє на пiдставi Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi 

№417/16, виданого Фондом державного майна України 01.06.2016р., на пiдставi даних, наданих 

Замовником, пiсля проведення маркетингового дослiдження ринку, у вiдповiдностi з чинним 

законодавством у сферi оцiночної дiяльностi, з врахуванням Загальних положень та 

Обмежувальних умов, при застосуваннi методологiї розрахункiв, встановленої законодавством 

України та Мiжнародними стандартами оцiнки, надав висновок про наступне: 

 

Cправедлива(ринкова) вартiсть основних засобiв балансового рахунку 103 "Будiвлi та споруди", 

визначена станом на 31 грудня 2018р. складає: 

 

- 48 079 588 (сорок вiсiм мiльйонiв сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот вiсiмдесят вiсiм сiм) гривень 

без ПДВ. 

 

Первiсну вартiсть за правилами ПБО 7 та Методрекомендацiй № 561 було збiльшено на 138 264 

076 грн, а суму амортизацiї було збiльшено на 96 063 494 грн. 

 

сума зносу основних засобiв до дооцiнки = 5 131 тис грн, знос нематерiальних активiв =6 тис, 

разом на витратнi рахунки пiдприємства було вiднесено 5 137 тис грн. 

 

 

 

Основнi засоби Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, тобто 

за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. 

 

Компанiя користується частиною основних засобiв, якi переданi їй при приватизацiї держмайна 

в Українi, зокрема виробничими та адмiнiстративними будiвлями.  

 

У 2018 роцi вiдбулося вiдчуження земельної дiлянки  

 

Земля не була передана в процесi приватизацiї. Компанiя придбала земельнi дiлянки в держави, 

а також користується земельними дiлянками за договором оренди землi. 

 

Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо її володiння, 

користування та розпорядження вiдсутнi. 

 

Залишкова вартiсть основних засобiв, переданих у заставу станом на 01.01.2019 року з 

врахуванням проведеної дооцiнки у ПрАТ "КРЕДОБАНК" становить 39 732 693,23 грн. 

 

  

 

       Вартiсть 

 

Основний засiб Iнвентарний номер Рахунок Дата введення в експлуатацiю на 

кiнець перiоду залишкова 

 

      

 

       98 001 183,64 38 304 412,23 

 

Адмiнiстративно-побутове примiщення 1 103 27.12.1983 11 888 505,48 7 066 598 



 

Булочний цех 5055 103 31.07.2006 2 441 118,16 1 224 929 

 

Вага автомобiльна-прохiдна 3 104 27.12.1983 50 295,13   

 

Виробництво 1 103 27.12.1983 45 185 613,68 15 175 322 

 

Гараж 799 103 31.03.1998 1 333 317,37 445 061 

 

Гаражi 33 103 27.12.1983 2 002 830,68 570 642 

 

ГРП 2 103 27.12.1983 965 397,04 262 317 

 

Експедицiя 1 103 27.12.1983 2 927 436,61 1 825 999 

 

Електроцех 1 103 27.12.1983 136 771,02 110 400 

 

Земельна дiлянка вул.Пiдгаєцька 13б 1 101 02.03.2000 287 998,23 287 998,23 

 

Їдальня 1 103 27.12.1983 1 502 930,91 408 395 

 

КВП i А 1 103 27.12.1983 354 066,08 96 210 

 

Котельня 1 103 27.12.1983 440 740,38 119 766 

 

Майстерня 1 103 01.01.1998 303 022,71 100 183 

 

Макаронний цех -> виробн. 1 103 27.12.1983 5 543 221,71 2 698 699 

 

Механiчна майстерня 3044 103 28.11.2003 1 366 863,13 958 429 

 

Механiчна майстерня 1 103 27.12.1983 143 785,58 126 009 

 

Склад макаронних виробiв -> експед. 3043 103 31.10.2003 2 642 112,19 1 576 304 

 

Склад макаронних виробiв №2 -> буд.майст. 1 103 01.09.2008 4 113 110,99 1 831 

108 

 

Склад солi 2 103 27.12.1983 4 205 464,64 421 838 

 

Складськi примiщення 12 103 27.12.1983 3 787 971,58 1 048 139 

 

Столярна майстерня 11 103 27.12.1983 6 378 610,34 1 950 066 

 

      

 

Мiнаєв Володимир Васильович       1 226 391,73 372 919 

 

Котельня 1084 103 19.12.2001 1 226 391,73 372 919 

 

      



 

Перхалюк  Iрина  Борисiвна       5 444 354,13 1 055 362 

 

Павiльйон магазин "Колосок" 37 103 31.03.1989 5 444 354,13 1 055 362 

 

      

 

Пiдсумок 104 671 929,5 39 732 693,23 

 

 

 

На 01.01.2019 року залишкова вартiсть всiх основних засобiв, переданих в заставу, становить 42 

308 тисяч грн.  Для порiвняння - на 01.01.2018 року залишкова вартiсть всiх основних засобiв, 

переданих в заставу, становила 3263 тисяч грн. 

 

 

 

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi. 

 

Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає. 

 

 

 

 

 

10. ЗАПАСИ 

 

У фiнансовiй звiтностi товарно-матерiальнi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, оскiльки 

всi запаси придбанi в кiнцi 2018 року i їх первiсна вартiсть є  реальною. До змiни облiкової 

системи - до 01.04.2015 року - використовувався метод оцiнки вибуття запасiв ФIФО. Пiсля 

01.04.2015 року, група компанiй "Хлiбнi iнвестицiї", в яку входить ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ", 

прийняли рiшення застосовувати середньозважений метод оцiнки вибуття запасiв. Цi та iншi 

змiни знайшли своє вiдображення в облiковiй полiтицi пiдприємства, затвердженої Наказом № 

189 вiд 29.12.2017 року.  

 

Готова продукцiя вiдображена у фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю. 

 

Уцiнка матерiальних запасiв у 2018 роцi проводилась на суму перевищення цiни продажу вiд 

собiвартостi даних запасiв. 

 

  

 

  на 01.01.2018 

 

тис. грн на 31.12.2018 

 

тис. грн 

 

Виробничi запаси 

 

(сировина, матерiали, паливо, запчастини, МШП)  



 

за iсторичною собiвартiстю 8 021 10722 

 

Готова продукцiя 146 1256 

 

Товари 272 131 

 

Всього запасiв 8 439 12 109 

 

 

 

 

 

 

 

11. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

 

                              

 

  на 31.12.2017 

 

тис. грн на 31.12.2018 

 

тис. грн 

 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 9 939 13 871 

 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 1 362 930 

 

Мiнус резерв вiд знецiнення -21 -21 

 

Всього дебiторська заборгованiсть за основною 

 

 дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 11 280 14 780 

 

 

 

 

 

Фiнансова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть Компанiї де 

номiнована  в нацiональнiй валютi гривнi. 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть не 

забезпеченi заставою. 

 

 

 

12. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ 

 



                  

 

 

 

        На 31.12.2017  на 31.12.2018 

 

Кошти на банкiвських рахунках, де мiнованi у:                 

 

-  гривнях        1949                         1 929                          

 

-   доларах США                

 

-  євро        

 

-  росiйських рублях      

 

 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   1 949                          1 

929 

 

 

 

 

 

Грошовi кошти не простроченi i не забезпеченi заставою 

 

 

 

По грошових коштах в банках проценти не нараховуються. 

 

 

 

На 31.12.2018 року компанiя не мала кредитних лiнiй у формi "овердрафт"  

 

13. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ 

 

За перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року Компанiя не здiйснювала додаткових емiсiй 

акцiй, а тому станом на 31 грудня 2014 року  зареєстрований статутний капiтал становить   4 

904 609,00 гривень, що вiдповiдає  19618436 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 

гривнi  кожна.  

 

 

 

Найбiльшою часткою акцiй ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" володiє фiзична особа Голтва П.С.. - 

9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та фiзична особа 

Чернишова О.М. - 9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. 

Iншi юридичнi i фiзичнi особи володiють 710848 акцiй, що складає 3,6234  вiдсоткiв вiд 

загальної кiлькостi акцiй. 

 

 



 

14. КРЕДИТИ ДОВГОСТРОКОВI  

 

                   

 

Найменування кредитора Сума станом на 31.12.2017р. 

 

 Сума станом 

 

на 31.12.2018 р. % ставка 

 

Чернiвецьке вiддiлення 

 

ЦФ ПАТ "КРЕДО БАНК" 

 

№31/2017/К от 28.12.17-Кредитний договiр (iнвестицiйний)  154 змiнна 

 

Всього , тис. грн  154 х 

 

 

 

 

 

15. Фiнансова оренда (ЛIЗИНГ) 

 

 

 

Компанiя у 2018 фiнансовому роцi не використовувала лiзинговi операцiї як фiнансовий 

iнструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Кредити КОРОТКОСТРОКОВI 

 

 

 

Найменування кредитора Сума по договору 

 

 Предмет Договору Сума станом на 31.12.2017р. 

 

 Сума станом 

 

на 31.12.2018 

 

Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" №02/2018/К от 18.01.18-Кредитний договiр

 Поповнення обiгових коштiв 0 13 473,8 

 



Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" №31/2017/К от 28.12.17-Кредитний договiр

 Iнвестицiйний кредит 0 225,6 

 

Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" Додатковий. дог№10 до Генерального. 

дог.0030/2012 

 

1 000,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв, овердрафт 999 0 

 

Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" Додатковий. дог№9 до Генерального. 

дог.0030/2012 

 

11100,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв 10 868 0 

 

Кредi Агрiколь Банк Договiр № 010/КБ-2015 

 

460,34 тис.грн. Купiвля авто 153,5 0 

 

Кредi Агрiколь Банк №1126201/2017-КБ-1 от 16.11.16 Купiвля авто 1 003,4 0 

 

Кредi Агрiколь Банк №011/КБ-2017 от 10.02.16 Купiвля авто 184,3 0 

 

Кредi Агрiколь Банк №020/КБ-2017 от 10.05.16 Купiвля авто 25,5 0 

 

Кредi Агрiколь Банк №023/2017-КБ от 03.06.16 Купiвля авто 29,7 0 

 

Кредi Агрiколь Банк  Купiвля авто 823,3 617,5 

 

Кредi Агрiколь Банк №025/2017-КБ от 11.07.16 Купiвля авто 708,7 0 

 

Кредi Агрiколь Банк Договiр № 008/КБ-2017 

 

1013,45 тис.грн. Купiвля авто 309,6 0 

 

Total / Всего х х 15 105 14 317 

 

 

 

 

 

17. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 

        

 

        На 31.12.2017   на 

31.12.2018 

 

        Тис. Грн   тис. грн 

 

 

 

Кредиторська заборгованiсть за основною   28 492                       



 31 149 

 

Дiяльнiстю        

 

 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть    2 618    5 686 

 

 

 

Всього кредиторська заборгованiсть за основною  31 110    36 835 

 

дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть       

 

 

 

Фiнансова кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 

заборгованiсть домiнована в нацiональнiй валютi гривнi. 

 

Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi є поточною заборгованiстю i її вартiсть 

приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ 

 

 

 

        На 31.12.2017  на 31.12.2018  

 

        Тис. Грн  тис. грн 

 

 

 

Залишок за осн. дiяльнiстю                                                  1 253     1 991                  

 

 

 

Всього кредиторська заборгованiсть за основною  

 

дiяльнiстю            1 253              1 991 

 

 

 

 



 

 

 

19. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 

      Вiдповiдно до українського законодавства Товариство проводить вiдрахування та  

 

утримання iз заробiтної плати 

 

    Нижче наведено рух по нарахуванню та виплатах по пенсiйних виплатах 

 

  

 

Зобов'язання по пенсiйних виплатах   31 грудня 2017  31 грудня 

2018 

 

Залишок на початок року     6   59 

 

Начислено зобов'язань     6 924   8228 

 

Сплачено зобов'язань      6 574   7900 

 

Залишок на кiнець року     59   261 

 

                                                         

 

20. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 

 

  Далi наведено аналiз доходу вiд реалiзацiї наступним чином: 

 

        2017 р.   2018 р. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї власної продукцiї   198 406  225 711 

 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг     -   - 

 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв     4 717   3 031 

 

Всього доходiв вiд реалiзацiї:    203 123  228 742 

 

 

 

 

 

 

 

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

 

Собiвартiсть вiд реалiзацiї складається iз таких компонентiв: 



 

        2017 р.   2018 р. 

 

Сировина та витратнi складовi    100 689  111 120 

 

Витрати на персонал      14 324   23 563 

 

Амортизацiя       3 768   2 084 

 

Товари в асортиментi      3 194   1 362 

 

Всього:       121 975  138 129 

 

 

 

 

 

22. IНШI ДОХОДИ 

 

Iншi доходи, складаються iз таких компонентiв: 

 

Iншi доходи       2017 р.   2018 р. 

 

Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв   4 333   136 

 

Доходи вiд операцiйної оренди активiв   461   399 

 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв  223   345 

 

Дохiд вiд коригування резерву невикористаних 

 

вiдпусток       312   862 

 

Дохiд вiд отриманих компенсацiй    1 262   358 

 

Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць  87   94 

 

Iншi доходи       72                               1717

  

 

Всього:       6 750   3911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. IНШI ВИТРАТИ 



 

Iншi витрати складаються iз таких компонентiв: 

 

Iншi витрати       2017 р.   2018 р. 

 

Витрати вiд операцiйної оренди активiв   844      

 

Лiкарнянi за рахунок пiдприємства   497   493 

 

Штрафи , пенi       -   4 

 

Уцiнка товарiв       407        51

    

 

Списання ЗТЗ-продукцiї     1 289   1 356  

 

Списання ПДВ з умовного продажу    381   328 

 

Собiвртiсть реалiзованих ОЗ     544   32 

 

Коригування витрат минулих перiодiв   141   - 

 

Вiд'ємне значення курсових рiзниць    60   - 

 

Iншi витрати       1 888   1 598  

  

 

Всього:       6 051   3 862 

 

 

 

 

 

24. ВИТРАТИ НА ЗБУТ  

 

Витрати на збут складаються iз таких компонентiв:      

      

 

        2017 р.   2018 р. 

 

Амортизацiя основних засобiв  

 

та нематерiальних активiв     2 409   2 685  

  

 

Витрати на персонал      14 872   17 060 

 

Користування торговим знаком    11 369   19 097  

 

Витрати на транспорт  (ПММ, транспортування, оренда 

 



Страхування)       18 505   13 672 

 

Ремонтнi роботи      6 182   4 640 

 

Iнше 

 

(списання МШП, добовi, маркетинговi послуги тощо) 4 778   13 681  

 

Всього:       58 115   70 835 

 

             

 

 

 

 

 

25. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

 

Адмiнiстративнi витрати складаються iз таких компонентiв: 

 

        2017 р.   2018 р. 

 

Амортизацiя основних засобiв  

 

та нематерiальних активiв     332   369 

 

Витрати на персонал      3 691   4 314 

 

Витрати на охорону      993   692 

 

Податки       207   207 

 

Iнкасацiя       368   147 

 

РКО         292   295 

 

Iнформацiйно-консультативнi послуги   1 573   530 

 

Юридичнi послуги      465   236 

 

Ремонтнi послуги (адмiнобладнання)    1478   3 052 

 

Упорядкування територiї     4 790   113 

 

МШП та канцтовари      1 454   524 

 

Послуги звязку (телефон, iнтернет)    49   45 

 

 

 

Iншi адмiн витрати      1 613   1 379  



  

 

Всього:       17 305   11 903 

 

             

 

 

 

26. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ 

 

 

 

 

 

        2017 р.   2018 р. 

 

Процентнi доходи   

 

Процентнi витрати   

 

Банкiвськi кредити та овердрафти    2 772   2 616 

 

Всього процентнi витрати:     2 772   2 616 

 

 

 

 

 

 

 

27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

 

 

Податок на прибуток у 2018 роцi становив 18%. Починаючи зi звiтностi за 2015 рiк податок на 

прибуток почав розраховуватися за новими правилами згiдно бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi з вiдповiдними коригуваннями. 

 

З 2015 року лiквiдовано поняття "податковий облiк" для податку на прибуток, а весь облiк 

повинен будуватися виключно за правилами бухгалтерського облiку (згiдно нацiональних чи 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi), що прямо визначено п.134.1.1 ПК 

України. 

 

Також п.134.1.1 ПК України встановлює, що для великих платникiв податку на прибуток 

(рiчний обсяг за минулий рiк за вирахуванням ПДВ бiльше 20 млн. грн., яким є ПрАТ 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ") встановлена необхiднiсть розраховувати так званi "податковi коригування" 

та на вiдповiднi суми коригувати свiй бухгалтерський фiнансовий результат з метою 

оподаткування. 

 

 

 



Витрати з податку на прибуток складаються iз таких компонентiв 

 

                                                          2018 

рiк                     2017 рiк               

 

Витрати з поточного податку на прибуток                                 1370                           

108 

 

Витрати з вiдстроченого податку на прибуток                                                     -                             

-   _ 

 

Витрати з податку на прибуток за рiк                                                                 

1370                           108 

 

 

 

Витрати з поточного податку на прибуток не  вiдповiдають даним декларацiй з податку на 

прибуток, так як у 2018 роцi було подано уточнюючий рохзрахунок до декларацiї з Податку на 

прибуток за 2017 рiк  i суму було скориговано на 352 тис грн 

 

 

 

 28. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 

 

 

 

 Пов'язанi особи ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" - акцiонери, котрi мають контрольний пакет 

акцiй, а також управлiнський персонал. 

 

Перелiк пов'язаних осiб: 

 

1. Голова наглядової ради - Чернишова О.М. (основний акцiонер) частка - 48,188316. 

 

2. Член наглядової ради - Гуменюк Г.Ю.   

 

3. Голтва П.С.  (оснвоний акцiонер)  частка - 48,188316 

 

3. Чинний на кiнець звiтного 2018 року  Голова правлiння - Зомбер В.Л. 

 

5. Заступник голови правлiння - Басюк В.М. 

 

6. Член правлiння - Смоляний С.М. 

 

7.  Голова правлiння у перiод з 01.01.2018 по 26.09.2018 року - Тищенко А.О.  

 

 

 

 

 

Операцiї  з повязаними сторонами: 

 



1) Отримано поворотну фiнансову допомогу вiд Готлтва П.С.  у 2018 роцi в сумi 990 000 

грн., залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. становить 200 000 грн.,  

 

2) Надано поворотну фiнансову допомогу Басюку В.М.  у 2018 роцi в сумi 50 000 грн., 

залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. становить 42 364 грн 

 

3) Надано поворотну фiнансову допомогу Зомберу В.Л..  у 2018 роцi в сумi 50 000 грн., 

залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. вiдсутнiй, 

 

4) Надано поворотну фiнансову допомогу Тищенко А.О.  у 2018 роцi в сумi 181 000 грн., 

залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. становить вiдсутнiй. 

 

5) Надано поворотну фiнансову допомогу ТзОВ "Перший Столичний Хлiбокомбiнат"  у 

2018 роцi в сумi 350 000 грн., залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. вiдсутнiй. 

 

6) Отримано поворотну фiнансову допомогу вiд Триндюк Н.М.  у 2018 роцi в сумi 2300648 

грн., залишок заборгованiстi на 31.12.2018 р. становить 2220648 грн.,  

 

 

 

29. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову дебiторську заборгованiсть, 

торгову кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти. 

 

Основнi ризики включають : кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 

 

Полiтика управлiння ризиками включає наступне: 

 

Кредитний ризик  

 

Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. 

Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська 

заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.  

 

Ризик лiквiдностi 

 

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. 

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 

фiнансовими активами , а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Управлiння капiталом 

 

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, 

щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд 

структури капiталу на щорiчнiй основi. 

 

При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 



 

Юридичнi питання  В процесi звичайної дiяльностi Товариство зверталося з судовими позовами 

до Антимонопольного комiтету України i до нього виставлялося претензiї щодо визнання ПрАТ 

"ТЕРМНО ХЛIБ" субєктом пiдприємницької дiяльнстi, що займає монопольне станновище на 

ринку Волинської областi та мiста Луцька. 

 

 

 

30. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Судовi процедури. В процесi звичайної дiяльностi Компанiя не зверталася з судовими позовами i 

до неї не виставлялося нiяких  претензiй. Пiд час ведення бiзнесу Компанiя отримує претензiї, 

якi вирiшуються в операцiйному порядку. Керiвництво Компанiї, керуючись власною оцiнкою i 

внутрiшнiми професiйними консультацiями, вважає, що Компанiя не зазнає суттєвих збиткiв у 

результатi можливих судових позовiв, а тому вiдповiдний резерв у фiнансовiй звiтностi не 

створювався.  

 

 

 

Податкове законодавство. Українське податкове, митне та валютне законодавство часто 

змiнюється, а його суперечливi положення тлумачаться неоднозначно. Керiвництво Компанiї 

вважає, що його тлумачення податкового законодавства є об?рунтованими, але неможливо 

гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою 

збiльшення  податкових надходжень до бюджету. 

 

31. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

 

Компанiя  здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на забезпечення її подальшого 

функцiонування як безперервно дiючого пiдприємства. Метою Компанiї є зростання 

рентабельностi капiталу за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, 

таким чином, щоб забезпечити прибуток акцiонерам та безперервнiсть  дiяльностi. Керiвництво 

пiдприємства здiйснює постiйний огляд структури капiталу та аналiзує вартiсть капiталу i 

притаманнi його складовим ризики. 

 

 

 

 

 

32. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

 

 

 

Пiсля 31 грудня 2018 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi  подiй, якi  

могли би негативно вплинути на фiнансовий стан Компанiї не вiдбулося. Тобто, Компанiя 

працювала у звичайному режимi, нiяких судових процесiв, перевiрок контролюючих органiв, 

анулювання укладених договорiв, оголошення про припинення дiяльностi, суттєвого придбання 

чи продажу активiв, нiяких надзвичайних ситуацiй не було.  

 

У квiтнi 2019 року на пiдприємствi планується планова податкова перевiрка. 

 

Наказом № 5 вiд 02 сiчня 2019 року вiдбулися змiни в облiковiй полiтицi пiдприємства. 



Керiвництвом компанiї було прийнято рiшення з 01.01.2019 року бухгалтерський облiк вести 

згiдно затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку (П(С)БО.  

 

 

 

 

 

 

 

 Голова правлiння:                                     В.Л. Зомбер 

 

 

 

Головний  бухгалтер:                                 Н.П.Любчич 

 

 

 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АУДИТ-ФАГ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

25089923 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

43005 Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Шопена 22А  офiс  56. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1850 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 12, дата: 12.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 12.03.2019, дата 

закінчення: 12.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 12.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

43 300,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ" 

 

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України) 

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56, тел.  (0332) 72-22-65 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi 

Приватного  акцiонерного товариства 

"ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

за 2018 рiк 

 

          

                            Акцiонерам та керiвництву 

Приватного акцiонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛIБ" 

 

              

ЗВIТ ЩОДО  АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ТЕРЕМНО 

ХЛIБ" (надалi "Компанiя") (код ЄДРПОУ 05509694; дата державної реєстрацiї 04 травня 1994 



року; мiсцезнаходження: вулиця Пiдгаєцька, 13б, мiсто Луцьк, Волинська область, Україна, 

43008), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом), Звiт про власний капiтал а також опис основних положень облiкової 

полiтики Компанiї та iншi примiтки за рiк, який закiнчився на зазначену дату. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати за 

рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

1. У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Приватного акцiонерного 

товариства "ТЕРЕМНО ХЛIБ" пiсля 31 грудня 2018 року, ми не мали змоги спостерiгати за 

iнвентаризацiєю запасiв на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у 

кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2018 року, вартiсть яких вiдображена у Звiтi про 

фiнансовий стан у розмiрi 12109 тис.грн., вiдповiдно через виконання альтернативних 

процедур. У зв'язку з цим  ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких 

коригуваннях запасiв, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також елементiв, що 

формують Звiт про сукупний дохiд. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод 

модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на вiдповiднi показники фiнансової 

звiтностi. 

2. Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" не дотрималось вимог МСБО 12 

"Податок на прибуток" та не нарахувало вiдстрочених податкових зобов'язань на суму 

дооцiнки основних засобiв, яку було проведено в звiтному роцi, в результатi чого сума 

заниження вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдповiдно завищення капiталу в дооцiнках 

на кiнець року склала 7665 тис.грн.; 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 

згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною Звiту керiвництва за 

пiдсумками роботи Компанiї у 2018 роцi, складеного вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480 вiд 23.02.2006 року, який ми отримали 

до дати цього звiту аудитора. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 



отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

Ключовi питання аудиту 

За винятком питання, зазначеного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Iншi питання 

Ми звертаємо вашу увагу, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi 

тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з 

достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та 

операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Компанiї. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 



може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного подання; 

o отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї 

суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Компанiї для висловлення думки щодо 

фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту 

Компанiї. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм 

про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З 

перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

1.  Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ". 

2.  Свiдоцтво про  включення  до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 

29.10.2020 року. 

3.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56. 

4.  Телефон (факс):  (0332) 72-22-65. 

 

 

Директор Аудиторської фiрми   "Аудит - ФАГ"                                      С.В. 



Лук'янчук (сертифiкат аудитора № 007080, виданий за рiшенням  

Аудиторської палати  України № 274 вiд 19.07.2013 р. 

i чинний до 19.07.2023 р). 

12.04.2019  р. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова правлiння товариства, що пiдписує рiчну iнформацiю емiтента стверджує про те, що, їй 

вiдомо: 

рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у 

своїй господарськiй дiяльностi.  

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

02.05.2018 03.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

07.06.2018 08.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.06.2018 08.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.06.2018 11.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.09.2018 19.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.09.2018 27.09.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

07.12.2018 11.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

06.12.2018 11.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


