Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор

Ящинський Павло Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05407746
4. Місцезнаходження
Київська, Баришiвський, 07501, смт. Баришiвка, вул. Торфяна, 26
5. Міжміський код, телефон та факс
(04576)51661 (04576)51661
6. Електронна поштова адреса
info@molniya.com.ua

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

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

газета Вiдомостi НКЦПФР 80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://05407746.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

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

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
У звiтньому перiдi емiтент лiцензiй (дозволiв) не отримував.
Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб,
посада корпоративного секретарря не призначалася,
держава не володiє акцiями емiтента, тому згiдно чинного законодавства рейтингове агенство
не створювалось,
Засновником емiтент був Фонд державного майна України. На сьогоднiшнiй день ФДМУ не
володiє акцiями емiтента.
Дивiденти у звiтньому перiодi не виплачувались
у звiтньому перiодi iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом не було.
протягом звiтнього перiоду емiтент випуск цiнних паперiв не здiйснював.

у звiтньому перiодi iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом не було.
протягом звiтнього перiоду емiтент викуп власних акцiй не здiйснював.
протягом звiтнього перiоду емiтент випуск боргових цiних паперiв не здiйснював.
протягом звiтнього перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було.
протягом звiтнього перiоду ФОН не створювалось.
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому вiн не надає iнформацiю щодо обсягiв виробництва та
реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АБ 215372
3. Дата проведення державної реєстрації
12.10.2006
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
10000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
32.99 Виробництво iншої продукцiї, н.в.i.у.
13.99 Виробництво iнших текстильних виробiв, н.в.i.у.
15.12 Виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних виробiв зi шкiри та iнших
матерiалiв
10. Органи управління підприємства
Згiдно до чинного законодавства України iнформацiя про органи управлiння - не заповнюють
емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ Раффайзен Банк Аваль
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26003140716
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ Раффайзен Банк Аваль
5) МФО банку

380805
6) поточний рахунок
26008140733

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Ідентифікаційний код
Найменування юридичної
юридичної особи
особи засновника та/або
засновника та/або учасника
учасника
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
України по Київськiй
областi

00032945

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

01092Україна Київ вул.
Симона Петлюри

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

д/в

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ящинський Павло Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Западинське" - директор. ПрАТ "Ремонтно-механiчний завод "Модуль" - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.01.2016 три роки
9) Опис
Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов'язок Директора полягає у здiйсненнi

керiвництва дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї
та полiтики Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розпису.
Винагорода у натуральнiй формi не отримувалась. Протягом звiтного перiоду зазначена посадова
особа не змiнювалась. судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кiлькiсть акцiй емiтента
– 0, у вiдсотках – 0 %. Особа ненадала згоду на розкриття своїх персональний данних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiрман Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Барс", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2008 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Обов`язки
головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо
майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому
виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов'язаного їх вiдображення, вiдповiдно до
облiкової полiтики товариства. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розпису.
Винагорода у натуральнiй формi не отримувалась. Протягом звiтного перiоду зазначена посадова
особа не змiнювалась. судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж кервної роботи
вiдсутнiй. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Кiлькiсть акцiй емiтента – 0, у
вiдсотках – 0 %.особа ненадала згоду на розкриття своїх персональних даних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вижол Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються Статутом пiдприємтва.
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради: -Здiйснювати контроль за дiяльнiстю
Правiяння (директора) -Захищати права акцiонерiв товариства -Отримувати iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства; -Заслуховувати звiти Правлiння (Директора), посадових осiб Товариства з
окремих питань його дiяльностi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Працює на
добровiльних засадах. судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
протягом звiтного року не переобиралася. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посади, якi обiймав на
iнших пiдприємствах - вiдсутня". особа ненадала згоду на розкриття персональних данних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драган Андрiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Кредо актив есет менеджмент", директор "Матриця Iкс", консультант з
ефективностi пiдприємництва ТОВ "Гостиний двiр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 три роки
9) Опис

Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала .Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи (рокiв)- 22. особа ненадала згоду на
розкриття персональних данних. Перелiк поппереднiх посад - Директор ТОВ "Кредо актив есет
менеджмент", директор "Матриця Iкс", консультант з ефективностi пiдприємництва ТОВ
"Гостиний двiр".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошник Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Гостиний двiр", директор ТОВ "Зiппер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються Статутом пiдприємтва.
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради: -Здiйснювати контроль за дiяльнiстю
Правiяння (директора) -Захищати права акцiонерiв товариства -Отримувати iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства; -Заслуховувати звiти Правлiння (Директора), посадових осiб Товариства з
окремих питань його дiяльностi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Працює на
добровiльних засадах. судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Посади, якi обiймав на iнших пiдприємствах - Директор ТОВ "Гостиний двiр", директор
ТОВ "ЗIППЕР". Особа ненадала згоду на розкриття персональних данних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредо Актив Есет Менеджмент"
3) ідентифікаційний код юридичної особи

35253877
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: -Має право залучати до своеї дiяльностi
експертiв, аудиторськi органiзацiї; -Брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого
голосу; -Складає висновок на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. - вимагати позачергового
скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради, якщо виникла
загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами своїми
повноваженнями. Винагороду в натуральнiй та будь-якiй iншiй формi не отримує. Працює на
добровiльнiй засадi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зарецький Микола Iгорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "РМЗ "Модуль", начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 три роки
9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства.
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: -Має право залучати до своеї дiяльностi
експертiв, аудиторськi органiзацiї; -Брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого
голосу; -Складає висновок на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. -Забов'зана вимагати
позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради,
якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.
Винагороду в натуральнiй та будь-якiй iншiй формi не отримує. особа не надала згоду на
розкриття персональних данних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

директор

Ящинський Павло
Анатолiйович

д/в

0

0

0

0

0

0

головний
бухгалтер

Гiрман Тетяна Петрiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

голова
наглядової
ради

Вижол Олександр
Володимирович

д/в

52200000

5.2200

52200000

0

0

0

член
наглядової
ради

Драган Андрiй Юрiйович

д/в

98000160

9.8000

98000160

0

0

0

член
наглядової
ради

Мiрошник Сергiй Миколайович

д/в

862

0.0001

862

0

0

0

голова
ревiзiйної
комiсiї

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кредо Актив
Есет Менеджмент"

д/в

99000000

9.9000

99000000

0

0

0

член
ревiзiйної
комiсiї

Зарецький Микола Iгорович

д/в

0

0

0

0

0

0

249201022

24

249201022

0

0

0

Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)

Усього

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Приватне акцiонерне
товариство "Западинське"

19410232

08600 Україна Київська
Василькiвський м. Василькiв
Польова, 61

513722000

51.3722

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

513722000

51.3722

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

513722000

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

513722000

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

20.04.2017

Кворум
зборів**

51.372200

Опис

Перелiк питань, що розглядались наi Загальних зборах Товариства:
1.Про обрання лiчильної комiсiї;
2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Молнiя»;
3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПРАТ «Молнiя»
за 2016 рiк;
4.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПРАТ
«Молнiя» за 2016 рiк;
5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ «Молнiя»
за 2016 рiк;
6.Затвердження рiчного звiту ПРАТ «Молнiя»;
7.Розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ «Молнiя»;
8.Про внесення змiн до Статуту ПрАТ «Молнiя» у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до чинного
законодавства;
9.Про затвердження та пiдписання Статуту ПрАТ «Молнiя» у новiй редакцiї;
10.Про звiльнення голови та членiв наглядової ради ПрАТ «Молнiя»;
11.Про обрання голови та членiв наглядової ради ПрАТ «Молнiя».
Рiшення прийнятi по питаннях порядку денного:
По-першому питанню порядку денного. Обрано Головою лiчильної комiсiї – Динда Ольга
Вiкторiвна та членами лiчильної комiсiї – Нужного Володимира Петровича, Чихман Мар’яну
Олександрiвну.
По-другому питанню порядку денного. Обрано Головою Загальних зборiв Ящинського Павла
Анатолiйовича та секретарем Загальних зборiв Мiрошника Сергiя Миколайовича.
По-третьому питанню порядку денного. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
По-четвертому питанню порядку денного. Затверджено звiт Директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2016 рiк.
По-п’ятому питанню порядку денного. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
По-шостому питанню порядку денного. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк
По-сьомому питанню порядку денного. Збитки Товариства за 2016 рiк залишити на балансi
Товариства, та покрити за рахунок подальшої дiяльностi Товариства.
По-восьмому питанню порядку денного. З метою приведення Статуту ПрАТ «Молнiя» у
вiдповiднiсть з чинним законодавством України, внести вiдповiднi змiни до Статуту ПрАТ «Молнiя»
По-дев’ятому питанню порядку денного. У зв’язку з приведенням Статуту ПрАТ «Молнiя» у
вiдповiднiсть до чинного законодавства України та внесенням вiдповiдних змiн, затвердити та
пiдписати Статут ПрАТ «Молнiя» у новiй редакцiї.
По-десятому питанню порядку денного. Звiльнено Голову Наглядової ради – Вижола Олександра
Володимировича та членiв наглядової ради ТОВ «Гостиний двiр», Драгана Андрiя Юрiйовича.
По-одинадцятому питанню порядку денного. Обрано Головою Наглядової ради – Драгана Андрiя
Юрiйовича. та членами наглядової ради – Мiрошника Сергiя Миколайовича, Вижола Олександра
Володимировича
Збори iнiцiювала наглядова рада.

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

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Добрий Капiтал"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33948171

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б.Хмельницького, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей 263169
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)284-04-20

Факс

(044)279-53-02

Вид діяльності

здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33304128

Місцезнаходження

02090 Україна м. Київ Дарницький м. Київ Харкiвське шосе 19а

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3509
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)585-32- 53

Факс

(044)585-32- 54

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльськиий м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

XI. Опис бізнесу
У звiтньому перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення та видiлу не було. Важливi подiї
розвитку не проводились.
До органiзацiйної структури емiтента входять виробничi вiддiли, бухгалтерiя та виробнича база,
якi знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. У звiтньому перiодi емiтент не створював дочiрнi
пiдприємства фiлiї, представництав та iншi вiдокремленi структурнi пiдрозди. Змiн в
органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Середньооблiкова чиселнiсть працiвникiв облiкового складу - 155
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 23
Особи,якi працюють за сумiсництвом – 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 1
Фонд оплатаи працi – 5921.00
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року – вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 2535 тис грн., в звязку з
пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати.
емiтент неналежить до будь-яких обєднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом звiтнього перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходило.
Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк в установленому
законодавствi порядку, здiйснює звiтнiсть у державнi органи та несе вiдповiдальнiсть за їх
достовiрнiсть. Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та
наказом емiтента. Метод нарахування амортизацiї - податковий. Протягом звiтного перiоду оцiнка
вибуття апасiв при продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за
собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових
iнвестицiй - по
справедливiй вартостi.
Основними напрямками дiяльностi товариства є: 1) виробництво замкiв, 2)виробництво
галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв. Основнi ринки збуту: Україна 91,9%; Росiя - 0,8%, Латвiя - 1,4 %, Угорщина - 0,2%. Основнi клiєнти - обувнi, швейнi та меблевi
фабрики, оптовi бази. Канали збуту - оптовi та рознiчнi продажi, проекти рекламних агенцiй.
Методи збуту продукцiї - активнi та пасивнi продажi через вiддiли збуту й зовнiшню службу,
тендер та проектна робота. Основнi споживачi продукцiї емiтента - легка промисловiсть
(виробники взуття, одягу та меблiв), рекламнi агенства. Основнi конкуренти - продукцiї
виробникiв з о. Тайвань, Туречина та Польша, а також їх посередники.
Особливостi продукцiї емiтента - єдиний в Українi виробник якiсной тканиной застiбкиблискавки; можливiсть виконувати рiзнi обєми продукцiї.
Придбання або вiдчюження активiв за останi пять рокiв вiдсутнi. Емiтент не планує значнi

iнвестицiї.
правочини з власниками iстотної участнi, членами наглядової ради або членами виконачого
органу, афiлiйованими особами не укладалися.
Основнi засоби складаються iз будiвль та споруд, а також промислового обладнання та проектної
документацiї. Значних правочинiв протягом звiтнього перiоду на пiдприємствi не здiйснювалось.
Плани капiтального будiвництва вiдсутнi.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень не значна.
штрафнi санкцiї у звiтньомк перiодi не виплачювались.
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - не планується залучення
кредитних коштiв для подальшого розвитку пiдприємства. Для поточних потреб робочого
персоналу достатньо. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента оцiнка не проводилась.
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не має.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо розширення виробництва розширення не планується. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо
реконструкцiї - не планується. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - щодо
полiпшення фiнансового стану - залучатимуться кредитнi кошти для збiльшення оборотних коштiв
пiдприємства. Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому
- змiни в законодавствi, фiнансова кризис.
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились.
Судовi справи вiдсутнi.
Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi емiтента iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним
вказувати iншу(додаткову) iнформацiю.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

0

0

0

0

33828

34331

будівлі та
споруди

27996

28279

0

0

27996

28279

машини та
обладнання

5772

6016

0

0

5772

6016

транспортні
засоби

60

36

0

0

60

36

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

33828

34331

0

0

33828

34331

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення
первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом наступних строкiв корисного використання
активiв: Будiвлi та споруди 25-60 рокiв Виробниче обладнання - строк експлуатацiї 3-15 рокiв
Iнше (меблi, офiсне обладнання, удосконалення орендованого майна) - строк експлуатацiї 3-5
рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

22330

19986

Статутний капітал (тис.
грн.)

10000

10000

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

10000

10000

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд

вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань,
прийнятих до розрахунку.
Висновок

вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi
третiй статтi 155 Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

0

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/в

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

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

Вид інформації

1

2

3

20.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю „Аудиторська
фiрма „Кволiтi Аудит”

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

33304128
02090, м. Київ, Харкiвське шосе, 19а

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

3509 17.12.2014

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**

242 П 000242 11.06.2013 до
30.10.2019

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

266/4
04.04.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

38/18
26.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.03.2018
06.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

06.04.2018

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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю „Аудиторська
фiрма „Кволiтi Аудит”
33304128
02090, м. Київ, Харкiвське шосе, 19а
3509 17.12.2014

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**

242 П 000242 11.06.2013 до
30.10.2019

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

266/4
04.04.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

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

із застереженням
д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

38/18
11.04.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.03.2018
06.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

06.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керiвництву, акцiонерам ПрАТ
«МОЛНIЯ», НКЦПФР
ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства «МОЛНIЯ»
за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Молнiя» (далi за текстом –
«Товариство»), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд), Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, i
Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик, складенi за вимогами
МСФЗ.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту,
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного
акцiонерного товариства «Молнiя» на 31.12.2017 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереження
Станом на 31.12.2017р. Товариство має кредиторську заборгованiсть, щодо якої договором передбачено сплату
Товариством постачальнику пенi у розмiрi подвiйної облiкової ставки НБУ. При цьому Товариством не створено
резерв (забезпечення) щодо можливих втрат оцiночною вартiстю 865,9 тис.грн., що б могло призвести до зменшення
фiнансового результату (прибутку) i збiльшення зобов’язань на зазначену суму.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2015 року), прийнятих в якостi
нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом – МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено
у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню
до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту
рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових
питань, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосується
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо управлiнському персоналу iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi
аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо управлiнському персоналу твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась управлiнському персоналу ми визначаємо тi, що мали б
найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями
аудиту. При наявностi таких питань ми описуємо їх в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регулятивним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку згiдно Закону України
„Про цiннi папери та фондовий ринок”.
Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне товариство «МОЛНIЯ» (на дату створення – закрите акцiонерне товариство «Молнiя») створене шляхом
реорганiзацiї (перетворення) Колективного промислово-комерцiйного пiдприємства «Молнiя» (КПКП «Молнiя»),
зареєстрованого Баришiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 17.04.1995 року за
№ 1 327 120 0000 000150, зареєстроване 12.10.2006 року за №1 327 123 0000 000441.
Iдентифiкацiйний код - 05407746
Мiсцезнаходження юридичної особи – 07501 Київська обл. Баришевський район смт. Баришiвка, вул. Торфяна, буд.26
Вiдповiдальнi особи Товариства:
• директор Ящинський Павло Анатолiєвич – з 22 сiчня 2013 року (Протокол засiдання Наглядової ради №01-15-01/13
вiд 15.01.2013р., наказ №06-к вiд 22.01.2013р.), переобраний у зв’язку з закiнченням строку повноважень (Протокол
засiдання Наглядової ради № 01-25/01-16 вiд 25 сiчня 2016 року);

• головний бухгалтер – Гiрман Тетяна Петрiвна (наказ №82-к вiд 01.04.2008р.).
Основний вид дiяльностi Товариства:
• Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної в iншi угрупування
• Виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
• Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
• Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
• Лиття легких кольорових металiв.
Товариство має рахунки:
• № 26003140716 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києвi, МФО 380805
• № 26006010311295 в ПАТ „Мiжнародний iнвестицiйний банк” МФО 380582
Формування та сплата статутного капiталу
На момент створення Товариства Статутний фонд (капiтал) ЗАТ «Молнiя» складав 10 000 000 (десять мiльйонiв)
гривень, подiлений на 1 000 000 000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн.
кожна. Статутний капiтал ЗАТ «Молнiя» сформовано засновниками за рахунок обмiну часток у статутному фондi
КПКП «Молнiя» на письмовi зобов’язання на видачу вiдповiдної кiлькостi акцiй ЗАТ «Молнiя». Перевiрка створення
ЗАТ «Молнiя» та сплати статутного фонду (капiталу) проведена вiдповiдно до Доручення №31Е-КО на проведення
позапланової тематичної перевiрки ЗАТ «Молнiя» ( код ЄДРПОУ 05407746) вiд 28.12.2007 року Київським обласним
територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Результати перевiрки
провадження дiяльностi на ринку цiнних паперiв ЗАТ «Молнiя» викладенi у Актi перевiрки вiд 04 лютого 2008 року.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «МОЛНIЯ» у редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
19.04.2011р. № 19-04/11 статутний капiтал (фонд) складає 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень, що подiлений на 1
000 000 000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
До Статуту ПАТ «МОЛНIЯ» у редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2013р. № 1804/2013 внесено змiни щодо видiв дiяльностi.
Згiдно до Протоколу №08-11/2016р. Позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Молнiя» було вирiшено змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОЛНIЯ», затвердженого Протоколом
№08-11/2016р. Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МОЛНIЯ», ПРИВАТНЕ АКЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МОЛНIЯ» є правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОЛНIЯ».
Статутний капiтал (фонд) складає 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень, що подiлений на 1 000 000 000 (один
мiльярд) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОЛНIЯ», затвердженого Протоколом
№20-04/2017р. вiд 20.04.2017р. рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МОЛНIЯ», ПРИВАТНЕ АКЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МОЛНIЯ» статутний капiтал (фонд) складає 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень, що подiлений
на 1 000 000 000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал (фонд) повнiстю сплачений.
Свiдоцтво НКЦПФР України про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 10.09.2010 року, реєстрацiйний №382/10/1/10
, видане 07 березня 2012 року.
Станом на 31.12.2017 року акцiонерами, що володiють 10% та бiльше акцiй Товариства, є:
• ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПАДИНСЬКЕ" (код ЕДРПОУ 19410232) – 51,3722%
Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток емiтента
Необоротнi активи
На балансi Товариства станом на 31 грудня 2017р. облiковуються основнi засоби за балансовою (залишковою)
вартiстю 34331 тис. грн.
Оборотнi активи
Запаси станом на 31.12.2017 становлять 9218 тис.грн., в тому числi:
• виробничi запаси - 7438 тис. грн.;
• незавершене виробництво – 613 тис.грн.;
• готова продукцiя – 67 тис.грн.;
• товари – 1100 тис.грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить на 31.12.2017р. –201 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017. становить 4632 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2017р. становить 4 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017р. становлять 2 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2017р. становить 5941 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017р. складають 98 тис.грн.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття
Станом на 31.12.2017 року необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття не облiковувались.
Власний капiтал
Оголошений та сплачений Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2017 року становить 10 000 000 грн. (Десять
мiльйонiв гривень).

Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017 року становить 22934 тис. грн.
Станом на 01.01.2017р. непокритий збиток Товариства складав 12948 тис. грн. Прибуток вiд дiяльностi Товариства за
2017 рiк складає 2344 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. непокритий збиток складає 10604 тис. грн.
Зобов’язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31.12.2017р. складають 4428 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017р. становить 9382 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками станом на 31.12.2017р. становлять:
- з бюджетом – 26 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати працi– 16 тис. грн.
Поточнi забезпечення станом на 31.12.2017р. становлять 214 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017р. складають 18030 тис. грн.
Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Станом на 31.12.2017р. зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття в Товариствi не облiковувались.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «МОЛНIЯ» (Протокол №20-04/2017р. вiд 20.04.2017р.) затверджено звiльнення
та призначення членiв та Голови Наглядової Ради.
Iншi особлива iнформацiя про емiтента про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону
України „Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV вiдсутня.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися пiсля дати затвердження балансу
Оголошено про рiчнi збори, якi вiдбудуться 24.04.2018р.
Iнша iнформацiя щодо наявностi подiй пiсля дати затвердження балансу, яка не знайшла вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства у майбутньому – вiдсутня.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит».
Код ЄДРПОУ 33304128.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв №3509, видане Аудиторською палатою України
17.12.2004р., продовжено рiшенням АПУ №302/3 до 30.10.2019р.
ТОВ «Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит» внесено до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (серiя та номер Свiдоцтва: П000242, строк дiї: з 11.06.2013 до
30.10.2019р.).
Аудитор: Платонова Iрина Вiкторiвна, сертифiкат серiї А, № 000880, чинний до 28.03.2020р.
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, Харкiвське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел./ф.585-32-53.
Основнi вiдомостi про умови договору та проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту: №38/18 вiд 26.03.2018р.
Дата початку проведення аудиту: 26 березня 2018р.
Дата закiнчення аудиту: 06 квiтня 2018р.
Партнером завдання за аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного
аудитора, є
I.В.Платонова
Генеральний директор ТОВ «АФ «Кволiтi Аудит» А.О.Савельєв
сертифiкат сер. А № 005171,
чинний до 29.03.2021р.
06 квiтня 2018 року
д/в
д/в
д/в
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Внесення змiн до статуту Товариства були проведенi у звязку з
приведенням у вiдповiднысть до чинного законодавства

Так

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

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/в

Інше (зазначити)

д/в

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

д/в

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

1

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

наглядова рада самооцiнку не
проводила

наглядова рада самооцiнку не проводила
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

2

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

у складi наглядової ради комiтетiв
не створено.

Інші (запишіть)

д/в

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

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): д/в

X

Ні

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової

Ні

Так

Ні

Ні

відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Ні

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

зовнiшнiй аудитор не змiнювався

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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): емiтент не планує залучати iнвестицiї

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс
корпоративного управлiння не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
кодекс корпоративного управлiння не приймався
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
кодекс корпоративного управлiння не приймався

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"

Територія

за ЄДРПОУ

05407746

за КОАТУУ

3220255100

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

32.99

155

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
07501, Київська область, смт. Баришiвка,
вул. Торфяна, б. 26

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

33828

34331

0

первісна вартість

1011

37753

30894

0

знос

1012

3925

5563

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

33828

34331

0

Запаси

1100

4049

9218

0

Виробничі запаси

1101

1753

7438

0

Незавершене виробництво

1102

451

613

0

Готова продукція

1103

220

67

0

Товари

1104

1625

1100

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

26983

4632

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

2

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

1

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1483

5941

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

462

201

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

462

200

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2

2

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

411

98

0

Усього за розділом II

1195

33392

20096

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

67220

54427

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000

10000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

22934

22934

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12948

10604

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

19985

22330

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

4566

4428

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

4566

4428

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

17800

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

14974

9382

0

за розрахунками з бюджетом

1620

26

26

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

5

16

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

116

214

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9745

18030

0

Усього за розділом IІІ

1695

42668

27669

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

67220

54427

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Ящинський П.А.

Головний бухгалтер

Гiрман Т.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"

за ЄДРПОУ

05407746

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

34660

92437

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

( 26575 )

( 64111 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

8305

8328

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

4636

2295

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4026 )

( 3495 )

Витрати на збут

2150

( 2052 )

( 4065 )

Інші операційні витрати

2180

( 4312 )

( 4756 )

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)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

2551

0

збиток

2195

(0)

( 1695 )

Дохід від участі в капіталі

2200

11

43

Інші фінансові доходи

2220

43

0

Інші доходи

2240

0

9

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 356 )

( 281 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

2206

0

збиток

2295

(0)

( 1924 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

138

3

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2344

0

збиток

2355

(0)

( 1927 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2344

-1927

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5178

15235

Витрати на оплату праці

2505

5921

3386

Відрахування на соціальні заходи

2510

1336

742

Амортизація

2515

1638

1148

Інші операційні витрати

2520

22692

75916

Разом

2550

36965

96427

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1000000

1000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1000000

1000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Ящинський П.А.

Головний бухгалтер

Гiрман Т.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"

за ЄДРПОУ

05407746

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

52983

78625

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

90

48

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

222

11

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

11

43

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

3

Надходження від операційної оренди

3040

1340

993

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

24226

9031

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 47736 )

( 78672 )

Праці

3105

( 4860 )

( 2870 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1690 )

( 1090 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1406 )

( 1201 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(5)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 67 )

( 437 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 1339 )

( 764 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1925 )

( 10 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 536 )

( 105 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

20519

4849

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

43

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

( 2497 )

( 3747 )

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

-2497

-3747

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

1969

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

0

63

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(5)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 18300 )

( 3602 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-18390

-3592

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-758

-2591

Залишок коштів на початок року

3405

452

3037

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

7

15

Залишок коштів на кінець року

3415

201

462

Примітки

д/в

Керівник

Ящинський П.А.

Головний бухгалтер

Гiрман Т.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"

за ЄДРПОУ

05407746

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за

3553

0

0

0

0

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

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Емiтент не складає звiт про рух грошових коштiв (за
непрямим методом)

Керівник

д/в

Головний бухгалтер

д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Молнiя"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05407746

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

10000

22834

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

12948

0

0

19385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

22834

0

0

12948

0

0

19385

4100

0

0

0

0

2344

0

0

2344

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

2344

0

0

2344

Залишок на
кінець року

4300

10000

22934

0

0

10804

0

0

22330

Примітки

д/в

Керівник

Ящинський П.А.

Головний бухгалтер

Гiрман Т.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про компанiю
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛНIЯ» (далi- Коипанiя) зареєстроване 12 жовтня
2006 року № 13271230000000441 Баришiвською районною Державною Адмiнiстрацiєю.
Iдентифiкацiйний код - 05407746 .
Органiзацiйно – правова форма господарювання - приватне акцiонерне товариство.
Форма власностi - приватна.
Мiсцезнаходження товариства: Україна, 07501, Київська область, Баришiвський район, смт.
Баришiвка, вул.Торфяна,26.
ПРАТ «МОЛНIЯ» - одне з найбiльших пiдприємств в країнах СНГ i одне в Українi з повним
циклом виробництва пластмасової застiбки - молнiї рiзних типiв, а також виготовлення шнуркiв
для взуття i тасьми. Пiдприємство оснащено сучасним iмпортним обладнанням (Нiмеччина,
Японiя) i промисловою лабораторiєю, що дозволяє виробляти продукцiю високої якостi в широкiй
кольоровiй гамi ( згiдно каталогiв RAL i COATS) з використанням рiзних видiв брелокiв i
фiрмових логотипiв на ручцi замка.
Види дiяльностi:
• виробництво пластмасової застiбки – молнiї;
• виробництво дорожнiх виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв;
• виробництво iнших текстильних виробiв, н.в.i.у. ;
• роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами;
• лиття легких кольорових металiв;
• оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин ;
• оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
• неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 155 та 140 осiб,
вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Компанiї були:
Учасники товариства: 31.12.2017 31.12.2016
%%
Приватне акцiонерне товариство «Западинське» 51,3722 51,3722
Дрiбнi акцiонери (фiзичнi особи) 48,6278 48,6278
Всього 100,0 100,0
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалась також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Наступнi стандарти не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в
наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших
розкриттях до фiнансової звiтностi. Товариство не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову
звiтнiсть буде суттєвим.
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесено змiни в такi стандарти як:
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинностi 01.01.2018р.;
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» - набуває чинностi 01.01.2018р.;
МСФЗ 16 «Договори оренди» - набуває чинностi 01.01.2019р.
МСФЗ 9 в поточнiй редакцiї, що вiдображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по
замiнi МСФЗ 39, застосовується щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ 39.
МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої
договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної
оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв
оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв
фiнансової оренди.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 15 «Виручка по
договорах з покупцями», МСФЗ 16 «Договори оренди» до дати набуття чинностi не
застосовуються. На даний час керiвництво Товариства оцiнює вплив даних стандартiв на свою
фiнансову звiтнiсть.
МСФО (IFRS) 15 «Виручка по договорам з покупцями»
• У травнi 2014 року був опублiкований МСФЗ (IFRS) 15, в якому встановлена єдина детальна
модель облiку виручки за договорами з покупцями для пiдприємств. Пiсля вступу в силу МСФЗ
(IFRS) 15 замiнить чиннi стандарти по визнанню виручки, включаючи МСФЗ (IAS) 18 «Виручка»,
МСФЗ (IAS) 11 «Будiвельнi контракти» i вiдповiднi iнтерпретацiї. Ключовий принцип МСФЗ
(IFRS) 15: суб'єкт господарювання визнає виручку в мiру передачi обiцяних товарiв або послуг
покупцям в сумi, що вiдповiдає винагородi, на яке, як пiдприємство очiкує, воно має право, в
обмiн на товари або послуги. Зокрема, стандарт вводить модель п'яти крокiв по визнанню виручки
• Етап 1: Визначити договiр (договори) з покупцем
• Етап 2: Визначити зобовязання по договору
• Етап 3: Визначити вартiсть угоди
• Етап 4: Розподiлити вартiсть угоди мiж зобовязаннями по договору
• Етап 5: Визнати виручку, коли/ в мiру того як органiзацiя виконає зобовязання по договору
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15 органiзацiя визнає виручку пiсля / в мiру виконання зобов'язання,
тобто пiсля передачi покупцевi «контролю» над вiдповiдними товарами або послугами. МСФЗ
(IFRS) 15 мiстить бiльш детальнi вимоги щодо облiку рiзних типiв угод. Крiм цього МСФЗ (IFRS)
15 вимагає розкриття бiльшого обсягу iнформацiї.
МСФЗ (IFRS) 9 Фiнансовi iнструменти
МСФЗ (IFRS) 9, випущений у листопадi 2009 року, вводить новi вимоги щодо клсифiкацiї та
оцiнцi фiнансових активiв (ФА). У жовтнi 2010 року до стандарту були внесенi поправки, якi
вводять новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобовязань та до припинення їх
визнання. У листопадi 2013 року стандарт був доповнений новими вимогами з облiку хеджування.
Оновлена версiя стандарту була випущена у липнi 2014 року. Основнi змiни вдносяться до а)
порядку розрахунку резерву на знецiнення фiнансових активiв; б) незначнi поправки в частинi
класифiкацiї та оцiнки шляхом додавання нової категорiї фiнансових iнструментiв «що
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд для певного типу простих
боргових iнструментiв.
Нижче наведенi основнi вимоги МСФЗ (IFRS) 9:
• всi визнанi ФА, на якi поширюється дiя МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка», повиннi оцiнюватися пiсля початкового визнання або за амортизованою вартiстю, або за

справедливою вартiстю. Так, борговi iнструменти, що утримуються в рамках бiзнес-моделi,
нацiленої на отримання передбачених договором грошових потокiв, якi включають тiльки основну
суму та вiдсотки за нею, як правило, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Борговi iнструменти,
утримуванi в рамках бiзнес-моделi, нацiленої як на отримання передбачених договором грошових
потокiв, так i на продаж фiнансового активу, а також мають договiрнi умови, якi породжують
грошовi потоки, якi являють виключно погашенням основної суми боргу або вiдсоткiв на певнi
дати, зазвичай вiдображаються по справедливiй вартостi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi
борговi та пайовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю МСФЗ (IFRS) 9 також
допускає альтернативний варiант оцiнки пайових iнструментiв, не призначених для торгiвлi - по
справдливiй вартостi через iнший сукупний дохiд з визнанням в прибутку/збитку тiльки доходу
вiд дивiдендiв (вiд цього вибору не можна вiдмовитися пiсля первiсного визнання).
Змiни, справедливої вартостi фiнансових зобовязань, що оцiнюються через прибутки/збитки,
пов'язанi зi змiною їх власних кредитних ризикiв, повиннi визнаватися в iншому сукупному
доходi, якщо таке визнання не призводить до створення або збiльшення облiкового дисбалансу в
прибутках/збитках. Змiна справедливої вартостi у зв'язку зi змiною власного кредитного ризику
фiнансового зобов’язання не пiдлягає подальшiй рекласифiкацiї у звiтi про прибутки/збитки.
Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 змiни справедливої вартостi фiнансового зобовязання, що
оцiнюється через прибутки/збитки, цiлком визнавалися в звiтi про прибутки/збитки.
• При визначеннi знецiнення фiнансовго активу МСФЗ (IFRS 9) вимагає застосовувати модель
очiкуваних втрат замiсть моделi понесених втрат, яка передбачена МСФЗ (IAS) 39. Модель
очiкуваних втрат вимагає облiковувати очiкуванi втрати, що обумовленi кредитними ризиками , та
змiни в оцiнках таких майбутнiх втрат на кожну звiтну дату, щоб вiдобразити змiни у рiвнi
кредитного ризику з дати визнання фiнансового активу.
• . Вимоги до розкриття iнформацiї про управлiння ризиками були суттєво розширенi.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України –
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Компанiя не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Компанiї 28 лютого 2018 року. Нi учасники Компанiї, нi iншi особи не мають права вносити змiни
до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до
МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», коли ця справедлива
вартiсть може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка
вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та
оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
«Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених
МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером
iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої
вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з

використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони
застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2017 року є фiнансовою
звiтнiстю пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ за 2017 рiк включає:
Баланс за формою, затвердженою положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 2 "Баланс",
Звiт про фiнансовi результати за формою, затвердженою положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати",
Звiт про рух грошових коштiв за формою, затвердженою положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв",
Звiт про власний капiтал за формою, затвердженою положенням (стандартом) бухгалтерського
облiку 5 "Звiт про власний капiтал",
Примiтки до фiнансової звiтностi.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї",
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi
види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв
Компанiї.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно
стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або
продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх
за їхньою справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої вони були
отриманi. Витрати на придбання визнаються витратами перiоду i не включаються до первiсної
вартостi.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого
строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється
у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як
активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Компанiя
стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто
сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв прямо або iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується прямо
або за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи
називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або
зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi
змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї, облiгацiї (утримуванi в портфелi Компанiї з
метою подальшого продажу) та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв
такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi
основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь
протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснює операцiю продажу активу,
приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Компанiї та перебувають у бiржовому списку
органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,
здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Оцiнка фiнансових активiв та зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки, та якi не класифiкованi як такi, що утримуванi для продажу, але знаходяться в
портфелi, визначаються на пiдставi справедливої вартостi у вiдповiдностi iз задокументованою
iнвестицiйною стратегiєю Компанiї.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, якi не мають котирувань на активному
ринку визначається за допомогою технiчних методiв оцiнки. Компанiя використовує рiзноманiтнi
методи та робить припущення, якi базуються на маркетингових тенденцiях ринку Компанiй,
iснуючих на кожну звiтну дату.
Для iнструментiв, щодо яких вiдсутнiй активний ринок, Компанiя може використовувати
самостiйно розробленi методи та технiки, якi звичайно визнаються як стандартнi для даної галузi.
Оцiночнi моделi використовуються для оцiнки фiнансових iнструментiв, для яких ринок не був
активним на протязi фiнансового року. Деякi iз вхiдних даних для цих моделей не можуть бути
вiдстежуваними внаслiдок чого оцiнюються на пiдставi припущень.
Вхiднi данi для моделей завжди є оцiнкою чи наближенням вартостi, що не може бути визначена iз
достовiрною впевненiстю, та використовуванi технiки неповнiстю враховують всi фактори впливу.
Застосованi оцiнки, де це прийнято, враховують додатковi фактори, включаючи моделi ризику,
ризику лiквiдностi та бiзнес-ризику.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Компанiя
визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути
зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон’юнктури ринкiв, на
яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi ринку Компанiї.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Компанiї та не перебувають у бiржовому списку
органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин
наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли
наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує
широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою
справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
облiгацiї, що будуть утримуватися до погашення та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство
оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов'язання.
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
• Компанiя сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
• Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов’язань.
3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та
виконати зобов'язання одночасно.
3.3.8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства, якi облiковують за методом
участi в капiталi
Якщо Компанiя, як iнвестор володiє прямо або опосередковано (через дочiрнi пiдприємства) 20%
або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування, то припускається, що iнвестор має
суттєвий вплив, доки не буде чiтко доведено протилежне. Такi iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства, на якi Компанiя має суттєвий вплив, облiковують за методом участi в капiталi.
Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi ведеться Компанiєю з 1
сiчня 2017 року.
Метод участi у капiталi передбачає первiсне визнання iнвестицiї за її собiвартiстю, а подальша її
оцiнка вiдбувається шляхом корегування первiсної вартостi на змiну частки iнвестора в чистих
активах об’єкта iнвестування пiсля придбання.
За методом участi в капiталi частка компанiї-iнвестора в прибутках/збитках об’єкта iнвестування
визнається в прибутках i збитках iнвестора.
Будь-якi кошти, що отриманi в результатi розподiлу прибутку об’єкта iнвестицiй, зменшують
балансову вартiсть iнвестицiй Компанiї.
Балансова вартiсть iнвестицiй також коригується у зв’язку iз вiдображенням змiн в iншому
сукупному прибутку об’єкта iнвестицiй. Такi змiни включають корегування вiд переоцiнки
основних засобiв, корегування у зв’язку iз рiзницею курсiв при перерахунку звiтностi в iншу
валюту. Частка iнвестора в цих змiнах визнається в складi iншого сукупного прибутку.
Метод участi в капiталi передбачає порiвняннiсть звiтного перiоду у фiнансовiй звiтностi
iнвестора i асоцiйованої компанiї (вiдхилення не бiльше 3-х мiсяцiв до/пiсля звiтної дати).
Допускається корегування фiнансових звiтiв асоцiйованої компанiї на вплив значних операцiй чи
подiй, що вiдбуваються мiж двома звiтними датами.
Фiнансовi звiти iнвестора повиннi бути пiдготовленi iз застосуванням єдиної облiкової полiтики
щодо подiбних операцiй та подiй за подiбних обставин: при необхiдностi здiйснюються
корегування для узгодження облiкових полiтик iнвестора i асоцiйованої компанiї.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно
оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату
переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi.
Земельнi дiлянки оцiнюються за справедливою вартiстю.
3.4.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя нараховується за прямолiйнiйним методом виходячи iз термiну корисної служби
основного засобу вiдповiдно до класифiкацiї:
Клас основних засобiв Строк корисної експлуатацiї ОЗ, (рокiв)
Земля не амортизується
земля та будiвлi вiд 20 – 50 рокiв
машини та обладнання вiд 5 – 10 рокiв
Транспортнi засоби вiд 5 – 20 рокiв
меблi та приладдя вiд 3 – 15 рокiв
офiсне обладнання вiд 3 – 15 рокiв
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу вiдповiдно то
строку корисного використання згiдно з класифiкацiєю.
Клас нематерiальних активiв Строк корисної експлуатацiї НА, (рокiв)
Комп ютернi програми вiдповiдно правоустановчих документiв, але не бiльше 15 рокiв
Iнтернет сайти вiдповiдно правоустановчих документiв, але не бiльше 20 рокiв
Торговi марки вiдповiдно правоустановчих документiв, але не бiльше 20 рокiв
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторнує, якщо i тiльки
якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в
майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу
на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Компанiї вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення
обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi
послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що
Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,
(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Компанiї або для адмiнiстративних цiлей, в
бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5.2. Первiсна та наступна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг,
податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або
збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або
збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного
оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного
будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закiнчення
будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Компанiя обрає для оцiнки об’єктiв iнвестицiйної
нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до
всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується
справедлива вартiсть.
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Компанiя класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з
вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу
до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi
результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових
активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi
того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду
вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнає поточнi
та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод,

окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному
капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi
вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов’язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в
разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий
iнструмент або iншi активи;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiя капiталiзує витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються
за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони
виникають.
Компанiя не проводила валютних операцiй й курси валюти на дату балансу не встановлювала.
Умовнi зобов'язання та активи.
Компанiя не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Компанiї. Iнформацiя про
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Компанiя не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на
елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань.
Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї,
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження
є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в
яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiї;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiї.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка
справедливої вартостi».
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом

невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017 р. середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 20 % рiчних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за
депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється
за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий,
дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних

боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий,
витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття
бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю
погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
5.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2016 2017 2016
12345
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 4632 26983 4632 26983
Iнша дебiторська заборгованiсть 5941 1483 5941 1483
Грошовi кошти та їх еквiваленти 201 462 201 462
Торговельна кредиторська заборгованiсть 9382 14974 9382 14974
Iншi поточнi зобов’язання 18030 9745 18030 9745
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити
достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi.

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Довгостроковi активи
6.1.1. Необоротнi активи
Найменування активу 31.12.2017р. 31.12.2016р.
Будiвлi та споруди 28279 27996
Машини та обладнання 6016 5772
Транспортнi засоби 36 60
Всього, тис. грн. 34331 33828
6.2. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть за розрахунками
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 4632 26986
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5964 1493
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (23) (13)
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 10573 28466
Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
2017 2016
Резерв на початок перiоду 13 2
Збiльшення 14 12
Списання активiв за рахунок резерву 4 1
Резерв на кiнець перiоду 23 13

6.3. Грошовi кошти
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Рахунки в банках, в грн. 201 462
Банкiвськi депозити, в грн. - Всього 201 462
6.4. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований капiтал складав 10000 тис. грн.
6.5. Поточнi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2016 року до складу поточних зобов’язань включено векселi виданi на суму
17800 тис.грн.
6.6. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (в тис. грн.)
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Торговельна кредиторська заборгованiсть 9382 14974
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом 26 26
Поточнi забезпечення 214 118
Iншi поточнi зобов’язання 18030 9745
Всього кредиторська заборгованiсть 27652 24863
6.7.Поточнi забезпечення
Станом на 31 грудня 2017 року поточнi забезпечення на оплату невикористаних вiдпусток та
вiдповiднi нарахування єдиного соцiального внеску становить 214 тис. грн.
(в тис. грн.)
2017 2016
6.8.Чистий дохiд вiд реалiзацiя продукцiї
Дохiд вiд основної реалiзацiї 34880 92437
6.9.Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 319
Дохiд вiд оренди 985 859
Дохiд вiд курсової рiзницi 36 109
Iншi операцiйнi доходи 3615 1008
Всього 4636 2295
6.10. Адмiнiстративнi витрати
Послуги охорони 360 217
Послуги банку 114 75
Витрати на персонал 1385 593
Iншi послуги 2167 2610
Всього адмiнiстративних витрат 4026 3495
6.11. Витрати на збут
Витрати на персонал 306 212
Амортизацiя необоротних активiв 32 34
Витрати на доставку 255 645
Маркетинговi та iншi послуги 1372 1562
Iншi витрати 87 1612
Всього 2052 4065
6.12.Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованої валюти 340
Втрати вiд курсової рiзницi 45 116
Витрати з пiльгової пенсiї 354 341
Iншi витрати 3913 3959
Всього 4312 4756
6.13. Iншi доходи, iншi витрати

Iншi доходи 11 52
Iншi витрати 356 281
6.14. Податок на прибуток
Протягом 2017 року податок на прибуток в Українi стягувався з суми оподатковуваних доходiв за
вирахуванням валових витрат за ставкою 18%. Компанiя отримала прибуток у сумi 2344 тис. грн.
за результатами дiяльностi 2017 року.
7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1.1 Судовi позови
Компанiя судових позовiв не має.
7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi,
якщо податковi ограни пiд дадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових
iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку
керiвництва Компанiї сплатив усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох рокiв.
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться
поза зоною контролю Компанiї. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Компанiї
визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва
Компанiї, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з
наявних обставин та iнформацiї.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж
перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiєю;
• асоцiйованi компанiї;
• спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• компанiї, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
вiдсоток голосiв у Компанiї;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiї або будь-якого iншого
суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанiї.
Пов'язаними сторонами Компанiї є:
• керiвник компанiї ПРАТ «МОЛНIЯ»;
• Голова Наглядової ради Компанiї;
• власники, що володiють часткою 10 та бiльше вiдсоткiв;
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша

доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання.
Основними методами управлiння кредитними ризиками Компанiї є:
- попередня оцiнка фiнансового стану сторони майбутнього контракту;
- експертна оцiнка фiнансових iнструментiв.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та
валютних курсiв. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї,
облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на
ринку.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Товариство не має фiнансових iнструментiв, вартiсть яких буде змiнюватися пiд впливом коливань
валютних курсiв.
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як
на доходи Компанiї, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному
середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Компанiї контролює
частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою. Керiвництво Компанiї здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та
контролює їх максимально припустимий розмiр.
7.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов’язань,
пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Компанiя здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Компанiя
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi
строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1
року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
1234567
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 125 9018 6362 11907 - 27412
Всього 125 9018 6362 11907 - 27412
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1
року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1693 12760 10231 35 - 24719
Всього 1693 12760 10231 35 - 24719
7.4. Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для акцiонерiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток акцiонерам Компанiї завдяки встановленню цiн на послуги

Компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
7.5. Подiї пiсля Балансу
Подiї пiсля дати балансу, якi би могли суттєво вплинути на показники фiнансової звiтностi або
такi, що потребують додаткового розкриття, не вiдбувались.
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