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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРЯНКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 01565276 

4. Місцезнаходження 

 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Першотравнева, 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Електронна поштова адреса  

 ir.nesterenko@ip-group.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 28.08.2014 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  30.04.2014 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.fozz

y.ua в мережі Інтернет 28.08.2014 

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

До складу змiсту рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi пункти:  

 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - емiтент не має 

лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. 

 

"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - емiтент не брав участi у 

створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря 

вiдсутня 

 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не користувався послугами рейтингового 

агентства протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" - посадовi особи емiтента 

не володiють його акцiями. 

 

 "Iнформацiя про дивiденди" - емiтент не виплачував дивiденди протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не 

реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших 

цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери  емiтента" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних 

паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу 

власних акцiй не вiдбувалося.  

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - емiтент не 

займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням 

електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про  собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається переробною, 



добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - що 

емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв.  

 

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла 

протягом звiтного перiоду" - протягом звiтного перiоду у емiтента не виникало особливої 

iнформацiї. 

 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку.  

 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРЯНКА" 

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

 А00 № 325052 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 05.01.1994 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 3979500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 3 

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

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя АБ "Пiвденний" 

2) МФО банку 

 320917 

3) Поточний рахунок 

 2600131429501 

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

рахунком у іноземній валюті 

 - 

5) МФО банку 

 - 

6) Поточний рахунок 

 - 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВАРИСТВО З 32294897 08132, Київська обл., Києво- 90 



ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФОРА" 

Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вул. Промислова, буд. 5 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"БЕНЕФIТ" 

36240497 
02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, 

кiм. 611 
3,7005 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

622 особи     6,2995 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Генеральний директор 

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

 Владович Василь Юрiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 332412 02.11.1996 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ЗАТ "ФОЗЗI-Вигоровщина" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 16.04.2009, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2009 р. (Протокол № 

01/2009 вiд 16.04.2009 р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Генеральний 

директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 

район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Директор ЗАТ "ФОЗЗI-

Вигоровщина". Стаж керiвної роботи: 14 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається 

вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи 

не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 



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

 Логвин Iрина Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 663198 17.03.2005 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Аудитор ТОВ "ФОРА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 02.03.2010, обрано безстроково 

9) Опис 

 Прийнятий на посаду вiдповiдно до Наказу № 8 К вiд 02.03.2010 р. Повноваження та 

обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi або посадовi 

злочини. Iншi посади, що займає особа: Аудитор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32294897), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 

Промислова, будинок 5. Попередня посада: Аудитор ТОВ "ФОРА". Стаж керiвної роботи: 8 

рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв 

Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Костельман Володимир Михайлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АН 085677 20.01.2003 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Генеральний директор АТ "ФОЗЗI ГРУП" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

1/10 вiд 23.12.2010 р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа:  Голова 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ХОЛДИНГ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36861895), мiсцезнаходження: 02090, 

м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 



КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 37203880), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Голова 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"РIТЕЙЛ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36405037), мiсцезнаходження: 02090, м. 

Київ, вул. Калачевська,13, кiм. 311; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 310; Голова Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФIТ" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 36240497), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 611; Член 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"АВАНСАР" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38196890), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, 

вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870671), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870687), мiсцезнаходження: 

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5;  Голова 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870708), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 

33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто 

Вишневе, вул. Промислова, 5;  Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI-ФАРМ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31593780), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 02166, м. Київ, 

Курчатова, будинок 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36449095), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД 

УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35325422), мiсцезнаходження: 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Генеральний директор 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 33870713), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Генеральний директор АТ "ФОЗЗI ГРУП".  

Стаж керiвної роботи: 22 рiк. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Гнатенко Юрiй Петрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 



 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

1/10 вiд 23.12.2010 р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Секретар 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ХОЛДИНГ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36861895), мiсцезнаходження: 02090, 

м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 37203880), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Секретар 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"РIТЕЙЛ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36405037), мiсцезнаходження: 02090, м. 

Київ, вул. Калачевська,13, кiм. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 310; Секретар Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФIТ" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 36240497), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 611; 

Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"АВАНСАР" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38196890), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, 

вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870713), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА 

РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 33870687), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870708), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI-ФАРМ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31593780), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за 



ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Член Наглядової 

ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ 36449095), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 

33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто 

Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗI 

РIТЕЙЛ". Стаж керiвної роботи: 8 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до 

внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не 

вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кострома Вiкторiя Василiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фiнансовий директор АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

1/10 вiд 23.12.2010 р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Член Наглядової 

ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ХОЛДИНГ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36861895), мiсцезнаходження: 02090, 

м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 37203880), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Член Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. 

Бутлерова, 1, кiм. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870713), мiсцезнаходження: 08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової 

ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870708), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI-ФАРМ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31593780), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5; Член Наглядової 

ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ 36449095), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35325422), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Фiнансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI 

РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: 

Фiнансовий директор АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ". Стаж керiвної роботи: 12 рокiв. Розмiр виплаченої 

винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному 

складi посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Фiльченков Дмитро Валерiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СО 016868 25.02.1999 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Виконавчий директор ТОВ "ФОРА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 роiкв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

01/10 вiд 23.12.2010 р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Член Наглядової 

ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"БЕНЕФIТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36240497), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, 

вул. Бутлерова, 1, кiм. 611; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870671), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 02166, м. Київ, 

Курчатова, будинок 5. Попередня посада: Виконавчий директор ТОВ "ФОРА". Стаж керiвної 

роботи: 14 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв 

Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не вiдбувались. 



 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Каткова Наталiя Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 394154 15.08.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фiнансовий директор ТОВ "ФОРА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

01/10 вiд 23.12.2010 р.).  Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Фiнансовий 

директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 32294897), мiсцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський 

район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 

02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5. Попередня посада: Фiнансовий директор ТОВ "ФОРА". 

Стаж керiвної роботи:13 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до 

внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не 

вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Сивенюк Оксана Леонiдiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 646212 30.10.1997 Броварський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Керiвник Департаменту облiку та податкового планування  ТОВ "ФОРА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

01/10 вiд 23.12.2010 р.).  Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 



судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: Керiвник 

Департаменту облiку та податкового планування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32294897), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 

Промислова, будинок 5; Голова Ревiзiйної комiсiї  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04543648), мiсцезнаходження: 

02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5. Попередня посада: Керiвник Департаменту облiку та 

податкового планування ТОВ "ФОРА". Стаж керiвної роботи: 16 рокiв. Розмiр виплаченої 

винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному 

складi посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бєлаш Вiталiй Вiкторович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 447791 18.03.1997 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Юрисконсульт ТОВ "ФОРА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 23.12.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.12.2010 р. (Протокол № 

01/10 вiд 23.12.2010 р.).  Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: юрисконсульт 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 32294897), мiсцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, 

м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5; Член Ревiзiйної комiсiї  ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04543648), 

мiсцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5. Попередня посада: юрисконсульт ТОВ 

"ФОРА". Стаж керiвної роботи: 0 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до 

внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не 

вiдбувались. 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" 

32294897 08132, Україна, 

Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. 

Промислова, буд. 5 

3 411 000 90 3 411 000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 3 411 000 90 3 411 000 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 29.04.2013 

Кворум зборів 93,7005 

Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Звiт Генерального директора (виконавчого органу) про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства в 2012 роцi. 

4. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. 

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2012 рiк. 

6. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) та балансу 

Товариства за 2012 рiк. 

7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй 

до перелiку питань порядку денного не подавалося. Проведення загальних зборiв 

акцiонерiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань 

порядку денного:  

По першому питанню порядку денного: Головою Зборiв - акцiонера ТОВ 

"ФОРА", в особi директора Струкова Олега Анатолiйовича, який дiє на пiдставi 

Статуту ТОВ "ФОРА"; Секретарем Зборiв - акцiонера ПАТ "ЗНВКIФ "БЕНЕФIТ", 

код ЄДРПОУ 36240497, вiд iменi, в iнтересах та за рахунок якого на пiдставi 

Договору № 04/12-1 про управлiння активами вiд 04 грудня 2008 року, дiє - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "ФОЗЗI КАПIТАЛ", в особi Генерального директора Журжiя Андрiя 

Валерiйовича. 

По другому питанню порядку денного: Затвердити наступний регламент 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Час виступу доповiдачiв по 

питанням порядку денного - не бiльше десяти хвилин; Час виступу акцiонерiв чи 

їх представникiв по питанням порядку денного - не бiльше трьох хвилин; 

Загальний час розгляду кожного з питань порядку денного - п'ятнадцять хвилин; 

Пропозицiї ставляться на голосування у порядку їх надходження; Голова Зборiв 

може змiнити час обговорення питання порядку денного за усною згодою Зборiв; 

Голосування вiдкрите, за принципом: одна акцiя - один голос. 

По третьому питанню порядку денного: Затвердити звiт Генерального директора 

(виконавчого органу) про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2012 роцi. 

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради про 

роботу за 2012рiк. 

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про 

роботу за 2012рiк. 

По шостому питанню порядку денного: Затвердити результатiв фiнансово - 

господарської дiяльностi (рiчного звiту) та балансу Товариства за 2012 рiк. 

По сьомому питанню порядку денного: Не нараховувати акцiонерам Товариства 

дивiдендiв за результатами фiнансово- господарської дiяльностi Товариства в 

2012 роцi, в зв'язку з вiдсутнiстю прибутку вiд господарської дiяльностi 

Товариства в 2012 роцi. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 18.12.2013 

Кворум зборів 93,73 



Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  

1. Про змiну мiсцезнаходження Товариства 

2. Про затвердження Нової редакцiї Статуту Товариства 

3. Про надiлення повноваженнями щодо пiдписання нової редакцiї Статуту 

Товариства. 

4.  Про надiлення повноваженнями щодо реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

Товариства та проведення iнших необхiдних дiй. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй 

до перелiку питань порядку денного не подавалося. Проведення загальних зборiв 

акцiонерiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань 

порядку денного:  

По першому питанню порядку денного: змiнити мiсцезнаходження Товариства на 

адресу: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, мiсто 

Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7. 

По другому питанню порядку денного: затвердити нову редакцiю Статуту 

Товариства. 

По третьому питанню порядку денного: надiлити повноваженнями щодо 

пiдписання нової редакцiї Статуту Мiсiну Людмилу Петрiвну. 

По четвертому питанню порядку денного: надiлити повноваженнями щодо 

реєстрацiї нової редакцiї Статуту Панчук Iрину Миколаївну. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

Акцiонерний банк "Пiвденний" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20953647 

Місцезнаходження 65059, Україна, Одеська обл., 

Приморський р-н, м. Одеса, вулиця 

Краснова, будинок 6/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 286610 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (0482) 34-46-75 

Факс (0482) 34-46-75 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Договiр № 41 вiд 14 березня 2011 р. 

Товариство самостiйно не веде реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37153128 

Місцезнаходження 02068, Україна, Дарницький р-н, м. 

Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 

23, квартира 96 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4374 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Державна комiсiя з цiнних паперiв та 



документ фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010 

Міжміський код та телефон (044) 379-16-74 

Факс (044) 379-16-74 

Вид діяльності Аудитор, що може проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових 

установ, що здiйснюють дiяльнiсть на 

ринку цiнних паперiв 

Опис Договiр №1078/13 вiд 01.04.2013 р. 

Товариство самостiйно не веде реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

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 

02.02.2011 82/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000291104 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1,05 3 790 000 3 979 500 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вторинний ринок. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, 

на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вiдсутня. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах: акцiї Товариства у звiтному роцi не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на жоднiй фондовiй бiржi. Мета додаткової 

емiсiї: додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось. Спосiб розмiщення: розмiщення акцiй товариства здiйснювалось вiдповiдно до 

статуту Товариства. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрянка" створене, як Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Днiпрянка", вiдповiдно до рiшення зборiв засновникiв Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпрянка" вiд 05 сiчня 1994 року №15 (реєстрацiйний номер № 0093-1851 АТ) шляхом 

перетворення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - Державної комунальної виробничо -

комерцiйної фiрми "Днiпрянка". Закрите акцiонерне товариство "Днiпрянка" у зв'язку з 

приведенням статуту товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Днiпрянка" вiд 23 грудня 2010 року (Протоколу № 1/10 вiд 23 грудня 2010 року), змiнило своє 

найменування на найменування Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрянка".  

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Днiпрянка"  (протокол № 02/2013 вiд 18 грудня 

2013 року) вирiшено змiнити мiсцезнаходження Товариства на адресу: Київська область, 

м.Вишневе, вул.Першотравнева, 7. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Товариство не має в органiзацiйнiй структурi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв , 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом 

звiтного року 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 чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу:  3 особи 

-Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 

1 особа 

-Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 

(кiлькiсть): 1 особа 

-Фонду оплати працi за 2013 рiк:   73 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi  порiвняно з 2012 

роком зменшився 

-Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента:вiдсутня 

 

 

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 

Емiтент 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 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть х iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 



 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не було. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

З метою застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок", щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

починаючи з фiнансової звiтностi з 1 сiчня 2012 року Товариство застосовує норми системи 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО- МСФЗ (IAS-IFRS). Амортизацiя 

необоротних матерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом (МСФО (IAS) 16  

"Основнi засоби").  

 

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  

Предметом дiяльностi Товариства є здача власних нежилих примiщень  в оренду. Товариство 

має постiйних орендаторiв в зв'язку з чим має постiйних дохiд. Товариство не має залежностi вiд 

сезонних змiн. Основними  клiєнтами Товариства є юридичнi особи. Основними ризиками в 

дiяльностi емiтента є -  Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, 

гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин). Ризик пов'язаний iз загальною економiчною 

та полiтичною ситуацiєю в країн, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, 

iнфляцiї. Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. 

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - використання механiзмiв 

закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки 

обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому. 

Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, 

якi надають такi ж самi послуги. Перспективнi плани розвитку емiтента - на жаль, в iснуючих 

умовах господарювання,  неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. 

Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв 

в загальному об'ємi постачання - не має. 

 

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  



За останнi п'ять  рокiв  Товариством приватизовано нежиле примiщення  та вiдремонтовано 

власнi примiщення на загальну суму 9 500  тис.грн.  Вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв 

Товариство не мало. Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов'язанi з господарською 

дiяльнiстю товариства, на дату подання звiту не плануються. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація правочини з власниками iстотної участi вiдсутнi 

 

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 на ПАТ "ДНIПРЯНКА" утримуються на правах власностi. Виробничих 

потужностей товариство не має. Основнi засоби скаладаються з: старого обладнання яке майже 

все з амортизовано, та знаходяться на складi за адресою Стальского,23 та об'єкти нерухомого 

майна, якi здаються в операцiйну аренду i знаходяться за адресами (Алiшера Навої,76, 

П.Запорожця,21, б-р Перова,20, Гагарина,2/35, Красноткацька,14, Бульвар Верховної Ради, 27, 

Бульвар Верховної Ради, 17, Труда,2, Броварський проспект, 3Г, Бойченко,7, Будiвельникiв,29, 

Малишко,15, б-р Перова, 32, Будiвельникiв 34/1, Гагарина, 15, Сергiєнко,15, Харьковске шосе, 9, 

Алма-Атинська,54, Алма-Атинська, 103/1, Марганецькая,22, Радужна, 25, Будiвельникiв,36, 

Миропiльска,19, Марка Черемшини,17, Стальського,23, Стальського 22/10, Бульвар Верховної 

Ради,13, Алма-Атинська,70, Перова 19б), якi розташованi у Днiпровському районi м. Києва. 

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються за призначенням. Значних 

правочинiв емiтента щодо об`єктiв оренди протягом звiтного перiоду не було. Екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства немає. Виробничих 

потужностей Товариство не має, оскiльки товариство виробництвом не займається. Планiв 

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство немає.  

 

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

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства протягом звiтного перiоду негативно впливали наступнi фактори: 

нестабiльна податкова полiтика; рiст iнфляцiї, пiдвищення орендної плати за оренду нежилих 

примiщень та iнше. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Суттєвих штрафних санкцiй у 2013 р. Товариство не виплачувало. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 



Основним джерелом фiнансування капiтальних витрат товариства є амортизацiйнi вiдрахування. 

Для забезпечення дiяльностi використовуються власнi кошти, банкiвськi кредити не залучалися. 

 

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

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

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного 

перiоду.  

 

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) 

Розширення виробництва, реконструкцiї та подальша стратегiя розвитку Товариства 

визначатиметься Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому: 

- несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи; 

- змiни в податковому законодавствi; 

- змiна регулятивної полiтики; 

- економiчна криза в країнi; 

- стихiйнi лиха, тощо. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Товариство не проводило дослiджень та розробок за звiтний рiк. 

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 

посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 

вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 

відсутності судових справ про це зазначається 

У 2013 роцi Товариство виступило позивачем до Управлiння освiти Днiпровської районної в м. 

Києвi державної адмiнiстрацiї. Апеляцiйна скарга публiчного акцiонерного товариства 

"Днiпрянка" на рiшення господарського суду мiста Києва вiд 08.06.2012 року у справi № 5011-

1/5793-2012 задоволено. Касацiйну скаргу Управлiння освiти Днiпровської районної в м. Києвi 

державної адмiнiстрацiї залишено без задоволення. Постанову Київського апеляцiйного 

господарського суду вiд 20.11.2012 у справi № 5011-1/5793-2012 - без змiн. Стягнуто з 

Управляння освiти  Днiпровської РДА 37 866 грн. 30 коп.  

 

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 

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

результатiв дiяльностi емiтента. 

 

 

 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок на на початок на на початок на 



періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 30 984 29 765 0 0 30 984 29 765 

  будівлі та споруди 30 739 29 501 0 0 30 739 29 501 

  машини та обладнання 223 250 0 0 223 250 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 22 14 0 0 22 14 

2. Невиробничого 

призначення: 
10 10 0 0 10 10 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 10 10 0 0 10 10 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 30 994 29 775 0 0 30 994 29 775 

Опис 

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за 

своїм прямим призначенням. Строк корисної експлуатацiї будiвель i 

споруд - 25-50 рокiв, обладнання - 5-8 рокiв. Первiсна вартiсть 

основних засобiв 47 567тис.грн. Сума нарахованого зносу 17 

792,0тис.грн. Знос споруд 51%, знос обладнання -95%, ступiнь 

використання основних засобiв 95% . Змiни вартостi основних засобiв 

пов"язанi в основному за рахунок ремонтiв та амортизацiї. 

Орендованих основних засобiв Товариство. Обмежень на використання 

майна нема. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-24 135 -19 713 

Статутний капітал (тис.грн) 3 980 3 980 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

3 980 3 980 

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. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 

капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -28 116 тис.грн. Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 

звiтного перiоду становить -28 116 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -23 694 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -23 694 тис.грн. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод (- 24 135 тис.грн. ) менше 

скоригованого статутного капiталу (3980 тис.грн. ). Вартiсть чистих активiв товариства 

менша вiд статутного капiталу. Вимоги статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України не 

дотримуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 2 718 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 2 718 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 49 751 X X 

Усього зобов'язань X 52 469 X X 

Опис Вiдсутнi зобов'язання: за кредитами банку, за облiгацiями, за 

iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за 

iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними 

паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, 

податковi зобов'язання та фiнансова допомога на зворотнiй 

основi. 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 1 0 

2 2012 1 0 

3 2013 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 



 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства 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 ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Змiна мiсцезнаходження Товариства 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  1 

 



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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

У складi наглядової ради Товариства комiтети не створювалися. 

Інше 

(запишіть) 

У складi наглядової ради Товариства комiтети не створювалися. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

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 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

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) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової радиня 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні 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 ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 



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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так 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) У Товариствi вiдсутнi будь-якi iншi документи. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

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-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди ні ні ні ні ні 



посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Вiдсутнi iншi причини. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Вiдсутнi iншi органи, що здiйснювали перевiрку. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 



За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрок. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н 



 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 



 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Емкон-

Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

37153128 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 

23, кв. 96 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4374, 23.09.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2013 рiк 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Емкон-

Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

37153128 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 

23, кв. 96 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4374, 23.09.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок 

 (звiт  незалежного аудитора) 

 щодо попередньої фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства  

 "ДНIПРЯНКА"  

станом на 31 грудня 2013року 

Для надання: 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Власникам цiнних паперiв, 

Управлiнському персоналу 

Публiчного акцiонерного товариства "ДНIПРЯНКА" 

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство: 

Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРЯНКА" 

Код ЄДРПОУ- 01565276 

Мiсцезнаходження товариства: 08132, Київська область, Києво-Святошинський 

район, м.Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7 

Дата державної реєстрацii: 05.01.1994 р.  

Види дiяльностi за КВЕД-2010: 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 

майна 

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 



тютюновими виробами 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає: на 31.12.2013р. - 3 чол. 

Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та 

фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2013 роцi були: 

- Генеральний директор - Владович Василь Юрiйович; 

- Головний бухгалтер - Логвин Iрина Миколаївна. 

 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРЯНКА", (далi - Товариство)  (далi - 

Товариство)  за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року на предмет 

повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим 

нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати 

(Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про 

власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року (далi - фiнансова 

звiтнiсть), стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики, iншi 

пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi несе 

керiвництво Товариства. Перевiрена фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є 

першою фiнансовою звiтнiстю суб'єкта господарювання, складеною за 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), у розумiннi 

МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", у 

якiй суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ i при цьому чiтко та 

беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi вiдповiднiсть МСФЗ. Датою 

переходу Товариства на облiк та складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Звiтнiсть за форматом у вiдповiдностi до вимог 

центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання 

фiнансової звiтностi за 2013 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi складена Товариством вперше. За 2012 рiк Товариством  в рамках 

переходу компанiї до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  складалась 

попередня фiнансова звiтнiсть. 

Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 

31.12.2013 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi.   

Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi 

та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема МСА 700 "Формулювання 

думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя 

думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 



аудитi фiнансової звiтностi", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв 

аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення 

ДКЦПФР вiд  29.09.2011 року № 1360. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та 

достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю 

стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування 

вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 

Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних 

вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 

контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi 

загальноприйнятим облiковим принципам. 

Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi 

аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. 

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у 

пояснювальному параграфi, фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНIПРЯНКА" станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi 

результати за 2013 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. 



 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Не змiнюючи свою думку, звертаємо увагу на те, що оцiнка деяких статей 

фiнансової звiтностi не вiдповiдає вимогам МСФЗ, зокрема не здiйснювалась 

оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та основних засобiв, не 

встановлювалась вiдповiднiсть залишкової вартостi основних засобiв 

справедливiй  вартостi на дату складання звiтностi. Сума нарахованого резерву 

сумнiвних боргiв перевищує чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської 

заборгованостi. 

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань 

Товариства станом на 31.12.2013 року, однак за допомогою здiйснення iнших 

аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та 

зобов'язань, вiдображених в попереднiй фiнансовiй звiтностi Товариства станом 

на 31.12.2012 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

Також ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2013 року отримало 

чистi збитки в сумi 4 422 тис.грн., за 2012 рiк сума чистих збиткiв склала 3 453 

тис. грн., а в 2011 роцi чистi збитки становили 4927тис.грн. Сума власного 

капiталу має вiд'ємне значення, що свiдчить про порушення законодавчих вимог 

та створює суттєвi невизначеностi щодо можливостi подальшого продовження 

Товариством господарської дiяльностi. Крiм того, ключовi фiнансовi коефiцiєнти 

мають значення нижчi за граничнi. Цi умови вказують на iснування суттєвої 

невизначеностi, яка може стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, i, отже, 

Товариство може виявитись не здатним реалiзувати свої активи та виконати свої 

зобов'язання при звичайнiй дiяльностi. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Додаткова iнформацiя: 

На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня. 

Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено. 

Валюту балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНIПРЯНКА" станом на 31 грудня 2013 року в сумi 34 347 тис. грн. 

пiдтверджую. 

 

Основна дiяльнiсть. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого 

нерухомого майна 

 

Розкриття iнформацiї  щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв 

В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення 

органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи. 

Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i 

результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому 



грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх 

вiдображення. 

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного 

запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах 

ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в 

автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . 

Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "ДНIПРЯНКА" в 2013 

роцi об?рунтована Наказом № 1/УЧ вiд 01.01.12 р. "Про облiкову полiтику на 

пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, 

зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. 

Пiд час перевiрки змiсту наданих форм фiнансової звiтностi, аудитором 

встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, 

вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у попереднiй фiнансовiй 

звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. 

Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих 

статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку 

вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi. 

При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 

01.01.2013 року по 31.12.2013 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi 

в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.  

На основi проведення аудитором тестiв контролю встановлено, що 

бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i доповненнями, положень Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi -М СФЗ), iнших правових документiв з 

питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Датою переходу 

Товариства на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.  

  

Визначення вартостi чистих активiв: 

(Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 

17.11.2004р. № 485) 

Станом на 31.12.2013 року Чистi активи Товариства становлять -24 135 тис.грн., 

менше розмiру статутного капiталу,  що не вiдповiдає вимогам законодавства. 

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi.  

Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть 

чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 

Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та 

зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому законодавством 

порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством, 

Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 



 

На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з 

фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2013 року, не мiстить суттєвих 

невiдповiдностей попереднiй фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту. 

 

Виконання значних правочинiв 

(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

В розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" значним правочином 

вважається правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, 

послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Станом на 01.01.2013 року вартiсть активiв Товариства складала 34 215 тис.грн., 

тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2013 

року вважається правочин, якщо його сума перевищує 3 422тис.грн.  

Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про 

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 акцiонерного товариства, повинно 

прийматися Наглядовою радою Товариства. 

Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало значних правочинiв вiдповiдно 

до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану 

корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на 

повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою 

висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння 

Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили 

нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження 

управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного 

управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели 

iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть 

фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього 



контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних 

з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському 

висновку. 

 

Аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНIПРЯНКА" станом на 31.12.2013 року. 

Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 

1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року; 

2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк ; 

Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня 2013 

року та на 31 грудня 2013 року та їх нормативнi значення наведенi в таблицi: 

Показники фiнансового стану  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРЯНКА" 

№ 

з/п Показник Значення показника на  01.01.2013 р. Значення показника 

на  31.12.2013 р. Нормативне значення показника 

1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0 0 бiльше 0 

2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,4 0,2 бiльше 1 

3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)  -0,6 -0,8

 бiльше 0,5 

4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) -2,7 -2,4 менше 1 

За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2013 року  по 31.12.2013 року Товариство 

отримало збитки в сумi 4 422 тис. грн.. 

Станом на 31.12.2013 року Чистi активи Товариства становлять -24 135 тис. грн., 

менше розмiру статутного капiталу,  що не вiдповiдає вимогам законодавства. 

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi.  

Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть 

чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 

Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та 

зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому законодавством 

порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство 

пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових 

засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних 

зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена 

негайно. Станом на 31.12.2013 року дорiвнює 0, що не вiдповiдає нормативному 

значенню даного показника. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення 

оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть 



ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його 

поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2013 року коефiцiєнт дорiвнює 0,2, що не 

вiдповiдає нормативному значенню. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного 

капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу 

власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. 

Станом на 31.12.2013 року складає -0,8, що не вiдповiдає нормативному 

значенню i свiдчить про те, що Товариство є залежним з фiнансової точки зору. 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як 

спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть 

пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2013 року коефiцiєнт 

становить -2,4, що не задовольняє нормативному значенню. 

Ймовiрнiсть банкрутства Товариства максимальна (коефiцiєнт вiрогiдностi 

банкрутства R менше 0,42  та складає: 2011рiк= -0,18; 2012рiк= -0,88; 2013 рiк - 

0,13). 

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2013 рiк можна 

зробити висновок, що ПАТ "ДНIПРЯНКА" є нелiквiдним та залежним вiд 

зовнiшнiх джерел фiнансування. 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

Договiр № 017 вiд 24.02.2014 року. 

Початок аудиту - 04.03.2014 року,  кiнець - 31.03.2014 року. 

 

         Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";  

Код ЄДРПОУ: 37153128; 

Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 

4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010 

року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року; 

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; 

Адреса для листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 

379-16-74; 

Аудитор                                     ____________________________________   

Проскура К.П. 

(24.12.2009 р. № 006650 виданий  Аудиторською палатою України рiшенням 

Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р. Дiйсний до 24.12.2014 р.) 

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"   _______________________________________    

Сороколат Н.Г.                                                                                                          

(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  

рiшенням Аудиторської палати  України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до 

29.04.2015 р.) 

 

Дата аудиторського звiту                                                                   "28" березня 



2014 року 

iтня 2013 року 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРЯНКА" 
за ЄДРПОУ 01565276 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 
Управління фондами за КВЕД 66.30 

Середня кількість працівників: 3 

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7, (044) 496-32-00 

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 31.12.2013 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 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 24 667 24 771 

    первісна вартість 1011 39 068 42 141 

    знос 1012 ( 14 401 ) ( 17 370 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 6 327 5 004 

    первісна вартість 1016 6 684 5 426 

    знос 1017 ( 357 ) ( 422 ) 

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 1 089 3 023 

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 32 083 32 798 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 8 3 

Виробничі запаси 1101 7 2 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 1 1 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 287 15 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 317 276 

    з бюджетом 1135 1 091 3 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 200 307 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 26 24 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 26 24 

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 203 921 

Усього за розділом II 1195 2 132 1 549 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 34 215 34 347 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 980 3 980 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 1 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 231 231 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23 925 -28 347 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -19 713 -24 135 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 48 705 49 571 

Довгострокові забезпечення 1520 11 12 

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 48 716 49 583 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 2 575 2 718 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 866 630 

    розрахунками з бюджетом 1620 55 53 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 1 

    розрахунками з оплати праці 1630 12 13 

    одержаними авансами 1635 1 214 4 907 

    розрахунками з учасниками 1640 15 15 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 474 562 

Усього за розділом IІІ 1695 5 212 8 899 

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 34 215 34 347 

Примітки: Станом на 31.12.2013 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року 

збiльшились на 132 тис. грн. i складають 34 347 тис. грн. 

           Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-

матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї по 

iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових 

коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 

11.08.94 року. Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, Згiдно наказу №2  

вiд 29.12.2013 року станом на 30 грудня 2013 року в Товариствi була проведена рiчна iнвентаризацiя 

основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, активiв, 

розрахункiв дебiторської та кредиторської заборгованостi 

Облiк основних засобiв та їх зносу: 



Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 

"Основнi засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 р.  

За сiчень-грудень 2013 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом. 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення. 

Станом на 31.12.2013 року основнi засобi Товариства мають таку структуру: 

 

           Групи основних засобiв                                      первiсна вартiсть     накопичена   

                                                                                                                   амортизацiя                                                                     

Iнвестицiйна нерухомiсть                                            5 426 тис.грн.         422 тис.грн. 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої            40 458 тис.грн.         15 961 тис.грн. 

Машини та обладнання                                                1 105 тис.грн.         845 тис.грн. 

Iнструменти, прилади, iнвентар(меблi)                          77 тис.грн.           77 тис.грн. 

Iншi основнi засоби                                                        251 тис.грн.           237 тис.грн. 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи                    250 тис.грн.,          250 тис.грн.   

                                                           Разом                  47 567 тис.грн.      17 792 тис.грн. 

 

Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться  матерiальнi активи, 

строк корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк вартiстю бiльше за 2,5тис.грн. 

До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна 

оцiнка яких менша 2,5тис.грн. з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк. Знос по 

малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi 

використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується. 

 

Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї 

Облiк нематерiальних активiв Товариства станом на 31.12.2013року, ведеться вiдповiдно до критерiїв, 

встановлених МСФЗ (IAS) 38"Нематерiальнi активи", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 

року. 

Станом на 31.12.2013 р. у Товариства нематерiальнi активи вiдсутнi.    

 

Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй 

Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї у Товариства вiдсутнi. 

 

Облiк фiнансових iнвестицiй 

Станом на 31.12.2013 року фiнансовi iнвестицiї в Товариствi вiдсутнi. 

 

Облiк вiдстрочених податкових активiв 

Вiдповiдно до п. 8 МСФЗ 12 податкова база зобов'язання - це балансова вартiсть зобов'язання, за 

вирахуванням будь-яких сум, якi будуть вираховуватися для цiлей оподаткування щодо цього 

зобов'язання в майбутнiх перiодах. Iншими словами, податкова база зобов'язання - це частина 

зобов'язання, яка не потрапила пiд оподаткування в поточному перiодi i повинна бути обкладена 

податком у майбутньому. Станом на 31.12.2013р. сума вiдстрочених податкових активiв Товариства 

складає 3 023 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1045 роздiлу I Балансу. 

 

Облiк запасiв 

На думку аудитора розкриття iнформацiї справедливо i достовiрно вiдображає стан запасiв Товариства 

станом на 31.12.2013 р. вiдповiдно до критерiїв, встановлених МСФЗ 2 "Запаси", згiдно з редакцiєю 

МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 року.  

Станом на 31.12.2013 року виробничi запаси становлять      3 тис.грн., в тому числi: виробничi запаси 2 

тис.грн., товари - 1 тис.грн.   

 Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться на бухгалтерському рахунку № 22 

"Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".  

 

Облiк дебiторської заборгованостi 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається в звiтi про фiнансовий стан за чистою реалiзацiйною 

вартiстю, яка визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю дебiторської заборгованостi та резервом 



сумнiвних боргiв.  

 Станом на 31.12.2013 року дебiторська заборгованiсть (чиста вартiсть реалiзацiї) складає: 

За товари, роботи, послуги                 15 тис.грн. 

З бюджетом                                            3 тис.грн. 

За виданими авансами                        276 тис.грн. 

Iнша поточна заборгованiсть             307 тис.грн. 

Положенням про облiкову полiтику Товариства  передбачено формування резерву сумнiвних боргiв 

виходячи з платоспроможностi окремих(конкретних) дебiторiв.  Розмiр створеного резерву сумнiвних 

боргiв станом на 31.12.2013 р. складає 1077 тис. грн. 

 

Облiк грошових коштiв 

Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй 

валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637. 

Нами проведена суцiльна перевiрка облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках, за 

результатами якої порушень не виявлено. 

Станом на 31.12.2013 року залишки грошових коштiв складають 24 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1165 

роздiлу II активу Балансу.                                                                                                                    

Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу. 

Лiмiт  готiвкових коштiв в Товариствi встановлений згiдно наказу № 1 вiд 02.01.2013року в сумi 

300,00грн. 

За результатами перевiрки розрахункiв по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом порушень 

не встановлено. 

 

Облiк iнших оборотних активiв 

Станом на 31.12.2013 р. iншi оборотнi активи складають 921 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1190 роздiлу II 

Активу балансу. 

Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства. 

Зобов'язання визнається у фiнансовiй звiтностi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 

iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення. 

Станом на 31.12.2013 року розмiр зобов'язань є реальним i складає 58 482 тис.грн. З них: 

Довгостроковi зобов'язання дорiвнюють 49 583 тис. грн., в т.ч.: 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання                                  49 571тис.грн. 

Довгостроковi забезпечення                                                               12 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання дорiвнюють 8 899 тис.грн., в т.ч.: 

Векселi виданi                                                                                 2 718 тис.грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги             630 тис.грн. 

Поточнi з одержаних авансiв                                                          4 907 тис.грн. 

Поточнi з бюджетом                                                                             53 тис.грн. 

Зi страхування                                                                                         1 тис.грн. 

З оплати працi                                                                                       13 тис.грн. 

З учасниками                                                                                         15 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання                                                                   562 тис.грн.                                                                                                                     

 

Станом на 31.12.2013 р. Товариством створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток 

працiвникам у розмiрi 12тис.грн. 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства та вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам 

законодавства. 

Станом на 31.12.2013 року власний капiтал Товариства складає - 24 135 тис. грн. та має таку структуру:  

Статутний капiтал                    3 980 тис.грн. 

Iнший додатковий капiтал              1 тис.грн. 

Резервний капiтал                        231 тис.грн. 

Непокритий збиток                 28 347 тис.грн. 

Станом на 31.12.2013 р. розмiр статутного капiталу складає 3 980 тис. грн., вiдповiдає зареєстрованим 

установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 3 980 тис.грн. 

 



 

Керівник    Владович В.Ю. 

 

Головний бухгалтер   Логвин I.М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРЯНКА" 
за ЄДРПОУ 01565276 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 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 381 5 873 

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 ( 0 ) ( 3 952 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 381 1 921 

    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 5 396 5 331 

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 ( 754 ) ( 1 298 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5 323 ) ( 7 431 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 862 ) ( 321 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 162 ) ( 1 798 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 388 3 431 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 223 ) ( 4 530 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 351 ) ( 1 637 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 6 348 ) ( 4 534 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 926 1 081 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 4 422 ) ( 3 453 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 422 -3 453 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 645 1 474 

Витрати на оплату праці 2505 73 319 

Відрахування на соціальні заходи 2510 27 114 

Амортизація 2515 3 116 4 395 

Інші операційні витрати 2520 2 078 2 748 

Разом 2550 6 939 9 050 

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 3 790 000 3 790 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 790 000 3 790 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,166750 -0,911080 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -1,166750 -0,911080 

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

Примітки: Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, є реальними, 

їх розмiри пiдтвердженi вiдповiдними первинними документами. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на 

продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що 

внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з даною 

операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  

Основним видом доходу Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого 

нерухомого майна. 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р складає 381 тис.грн.                                                             

Iншi операцiйнi доходи, отриманi Товариство за перiод 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 5 

396 тис.грн. 

Iншi доходи, отриманi Товариством за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 388 тис. 

грн.                                        

Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 754 тис.грн.                                                            

Витрати на збут за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 5 323 тис.грн.                                                                      

Iншi операцiйнi витрати за перiод  за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 862 тис.грн.                                         

Фiнансовi витрати за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 5 223 тис.грн.                                                                  

Iншi витрати за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 351 тис.грн.       

Податок на прибуток до сплати в бюджет за сiчень-грудень 2013 року становив 8 тис.грн. За рахунок 

вiдстрочених податкiв в Звiтi про фiнансовi результати сума податку на прибуток з позитивним знаком 

вплинула на фiнансовий результат (дохiд з податку на прибуток) у розмiрi1926тис.грн . 

За звiтний перiод Товариство отримало збиток в сумi 4 422 тис. грн. 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах.  

 

 

Керівник    Владович В.Ю. 

 

Головний бухгалтер   Логвин I.М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРЯНКА" 
за ЄДРПОУ 01565276 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2013 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 11 050 8 592 

Повернення податків і зборів 3005 0 5 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 1 620 

Надходження від повернення авансів 3020 136 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 6 052 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 603 ) ( 8 595 ) 

Праці 3105 ( 58 ) ( 324 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 29 ) ( 223 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 734 ) ( 736 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 8 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 16 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 712 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 210 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3 433 ) ( 27 694 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 119 -21 303 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 465 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 037 ) ( 10 452 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 572 -10 452 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 4 173 40 226 

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 ( 589 ) ( 3 501 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5 133 ) ( 0 ) 

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 ) ( 5 059 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 549 31 666 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 -89 

Залишок коштів на початок року 3405 26 115 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 24 26 

Примітки: Станом на 31.12.2013 року залишки грошових коштiв складають 24 тис.грн.                                                                                                                    

Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу. 

Данi рядка 3415 Звiту про рух грошових вiдповiдають рядку1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан). 

 

 

Керівник    Владович В.Ю. 

 

Головний бухгалтер   Логвин I.М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРЯНКА" 
за ЄДРПОУ 01565276 

 

Звіт про власний капітал 
За 2013 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 3 980 0 1 231 -23 925 0 0 -19 713 

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 3 980 0 1 231 -23 925 0 0 -19 713 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -4 422 0 0 -4 422 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 0 0 0 -4 422 0 0 -4 422 

Залишок на кінець року  4300 3 980 0 1 231 -28 347 0 0 -24 135 

Примітки: Станом на 31.12.2013 року власний капiтал Товариства складає - 24 135 тис. грн. та має таку структуру:  

Статутний капiтал                    3 980 тис.грн. 

Iнший додатковий капiтал              1 тис.грн. 

Резервний капiтал                        231 тис.грн. 

Непокритий збиток                 28 347 тис.грн. 

Станом на 31.12.2013 р. розмiр статутного капiталу складає 3 980 тис. грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в 

сумi 3 980 тис.грн. 

Станом на 31.12. 2013 року акцiї розподiленi наступним чином: 

Власниками простих iменних акцiй є фiзичнi та юридичнi особи. 



1 юридична особа, яка сукупно володiє 93,7005% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.  

Дивiденди в 2013 роцi не нараховувались i не виплачувались. 

Емiсiї акцiй в 2013 роцi не було. 

Викупу власних акцiй в 2013 роцi не було 

 

 

Керівник    Владович В.Ю. 

 

Головний бухгалтер   Логвин I.М. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського 

облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, 

проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно 

вимог МСФЗ. Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi ПАТ "Дніпрянка"  за  2013 рік 

 

1. Змiни в облiковiй полiтицi датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року.  

 

1.1. Основнi засоби: При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю. 

Така вартiсть включає витрати пов'язанi iз замiною частини таких основних засобiв, визнанi по 

мiрi їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв. Визнання 

основного засобу в фiнансовiй звiтностi припиняється при вибуттi або коли одержання 

економiчної вигоди вiд його подальшого використання не очiкується. Прибуток чи збиток при 

списаннi включається в звiт про прибутки та збитки у звiтному роцi, коли визнання активу було 

припинене. Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась.  

 

1.2. Нематерiальнi активи: Нематерiальнi активи, набутi окремо, визнаються за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченого зносу.  

 

1.3. Запаси: Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi, є собiвартiсть запасiв, яка складається з 

фактичних витрат на їх придбання.  

 

1.4. Грошовi кошти: Грошовi кошти їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських 

рахунках, готiвку в касi.  

 

1.5. Дебiторська заборгованiсть: Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив та 

первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю активiв. Для вiдображення безнадiйної 

дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв, коли iснує 

обiєктивний доказ того, що не будуть отриманi всi суми згiдно умов поставки. Балансова 

вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується шляхом використання рахунку резерву.  

 

1.7. Виплати працівникам: Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як 

витрати та як зобовiязання пiсля вирахування будь якої вже сплаченої суми. У вiдповiдностi до 

українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до державного 

пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховують як процентнi вiдрахування iз поточних 

нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому наданi 

працiвникам послуги, якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна 

заробiтна платня.  

 

1.8. Визнання доходiв та витрат: Дохiд визнається , коли є впевненiсть , що в результатi операцiї 

вiдбудеться збiльшення економiчних вигод i суму доходу може бути достовiрно визначена. Сума 

доходу визначається як справедлива вартiсть отриманого доходу. Реалiзацiя товарiв Доход вiд 

реалiзацiї визнається коли значнi ризики та вигоди, повiязанi з правом власностi на товари, 

переходять до покупця як правило при вiдвантаження товарiв. Доходи та витрати визнаються за 

методом нарахування. Витрати, понесенi у звiязку з отриманням доходу, визнаються у томуж 

перiодi що й вiдповiднi доходи. 

 



1.9. Податок на прибуток Поточний податок на прибуток розраховується у вiдповiдностi до 

вимог чинного законодавства та визначається на основi доходiв, що пiдлягають оподаткуванню i 

витрати, якi вираховуються з метою оподаткування. Поточнi податковi активи та зобовiязання за 

поточнi та минулi перiоди визнаються у сумi, яка передбачена до вiдшкодування вiд податкових 

органiв або сплати податковим органам. Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за 

методом балансових зобовiязань за всiма тимчасовими рiзницями на дату складання балансу мiж 

балансовою вартiстю активiв та зобовiязань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що 

приймається до уваги в податковому облiку. 

 

1.10. Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi та якi дають певне 

уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2012 рік. МСФЗ №1 Перше 

застосування МСФЗ, МСФЗ№16 Основнi засоби, МСФЗ №38 Нематерiальнi активи, МСФЗ №2 

Запаси, МСФЗ №37 Забезпечення , умовнi зобовiязання та умовнi активи, МСФЗ №19 Виплати 

працівникам, МСФЗ №18 Дохiд, МСФЗ №12 Податок на прибуток,  Майбутнi змiни в облiковiй 

полiтицi не передбачаються. 

 

Примітки до узгодження Звіту про фінансовий стан за  2013 року  

 

1.Дебіторська заборгованість  

 

Статтю "Дебіторська заборгованість" у сумі 1676 тис. грн., наявну в українській формі балансу, 

рекласифіковано на дві статті із виокремленням фінансової складової:  

 

-чиста реалізаційна вартість - у сумі 598 тис. грн.;  

 

- резерв сумнівних боргів - у сумі 1078 тис. грн.  

 

Нарахований  резерв сумнівних боргів на початок  2013 року складав  268,0 тис.грн. за 2013 рік 

до фінансових результатів включено 810 тис.грн. 

 

2. Забезпечення виплат персоналу  

 

В українській формі балансу стаття "Забезпечення виплат персоналу" в сумі 13 тис. грн. не 

класифікується за строками погашення зобов'язання. У складі цієї статті обраховують 

зобов'язання перед персоналом у сумі 13 тис. грн. зі строком погашення до одного року, при 

складанні Звіту про фінансовий стан за вимогами МСФЗ цю статтю не рекласифікували, так як 

заборгованість до одного року.    

 

4.  Відповідно до п. 8 МСФЗ 12 податкова база зобов'язання - це балансова вартість 

зобов'язання, за вирахуванням будь-яких сум, які будуть вираховуватися для цілей 

оподаткування щодо цього зобов'язання в майбутніх періодах. Іншими словами, податкова база 

зобов'язання - це частина зобов'язання, яка не потрапила під оподаткування в поточному періоді 

і повинна бути обкладена податком у майбутньому. Згідно з МСФЗ 12 нарахували податкові 

різниці - 1934 тис.грн. 

 

 

 

Узгодження загального сукупного прибутку/збитку за 2013 рік  

 

 

 



Примітка Стаття Значення за ПБО Вплив переходу на МСФЗ Значення за МСФЗ 

1 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 458 -77 382 

1 Податок на додану вартість -77 77 0 

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  ...  

  Валовий:   ...   

  прибуток 382 ... 382 

  збиток   ...   

  Інші операційні доходи 5396 ... 5396 

  Адміністративні витрати 754 ... 754 

2 Витрати на збут 5323  5323 

2 Інші операційні витрати 52 -810 -862 

  Фінансові результати від операційної діяльності: ... ... ... 

  прибуток  ...  

  збиток 351 ... 1162 

  Доход від участі в капіталі  ...  

  Інші фінансові доходи   ...   

4 Інші доходи 388  388 

  Фінансові витрати 5223 ... 5223 

  Втрати від участі в капіталі   ...   

3 Інші витрати 351  351 

  Фінансові результати до оподаткування від звичайної діяльності, що триває: ...  ... ... 

  прибуток    

  збиток 5538   6348 

4 Податок на прибуток 8 1934 1926 

  Фінансові результати після оподаткування від звичайної діяльності, що триває: ... ... ... 

  прибуток    

  збиток 5546 ... 4422 

3 Надзвичайні витрати    

  Фінансовий результат від припиненої діяльності після оподаткування. ... ... 

  прибуток ... ... ... 

  збиток ... ... ... 

  Чистий загальний прибуток за рік -5546 1124 -4422 

5 Інший сукупний прибуток: ... ... ... 

  Фінансові інвестиції: ... ... ... 

  Результат асоційованих компаній ... ... ... 

  Основні засоби: ... ... ... 

  Переоцінка ... ... ... 

  Податок на прибуток за компонентами іншого сукупного прибутку ... ... ... 

  Інший сукупний прибуток після оподаткування ... ... ... 

  Загальний сукупний прибуток за рік ... ... ... 

 

Примітки до узгодження загального сукупного прибутку/збитку за 2013 рік  

 

1. Дохід (виручка) від реалізації  

 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", 

затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, в українському звіті про фінансові результати 

відображаються дані про податок на додану вартість.  

 

Оскільки цей податок є непрямим, дані про нього не наводяться у Звіті про сукупний прибуток, 

складеному за МСФЗ. ПДВ у сумі 76 тис. грн. виключається. Отже, на цю суму зменшується 



дохід від реалізації.  

 

2. Інші операційні витрати  

 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", 

затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, витрати на створення резерву сумнівних 

боргів належать до складу інших операційних витрат.  

 

Виходячи з функціонального призначення резерву, такі витрати у Звіті про сукупний прибуток 

рекласифіковано. Резерв збільшився ці витрати включені у сумі 810 тис. грн.  

 

3.Податкові різниці. 

 

Податкові різниці були розраховані по Основним засобам и тимчасовим різниці. 

 

3.1.ОЗ за бухгалтерськими даними 29775тис.грн. - ОЗ за податковими даними - 36409 тис.грн. = 

6634*19%= 1260тис.грн. 

 

3.2.Валові витрати, що не відобразили в декларації на прибуток - тимчасові різниці = 3548*19% 

=674 тис.грн.  

 

674+1260=1934 тис.грн. була відображена за дебетом рахунку 17 у кореспонденції з рахунком 

98. 

 

Звіт про рух грошових коштів  

 

Звіт про рух грошових коштів, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, 

складається прямим методом.  

 

Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами 

українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 

"Звіти про рух грошових коштів" немає.  

 


