Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Балагура Андрiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Днiстер"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
13828634
4. Місцезнаходження
79007, Україна, Львівська обл., - р-н, м.Львiв, вул.Матейка, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
032 297-43-08, 032 297-43-24
6. Електронна поштова адреса
gbuh@dnister.lviv.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

21.04.2016

2. Річна інформація опублікована у

22.04.2016

(дата)

№74 Бюлетень Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.dnister.lvi
v.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 22.04.2016
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

X
X
X

" Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство не приймає участi
в створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у товариствi немає посади
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiями емiтента" - станом на
31.12.2015 р. не зареєстровано осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй товариства.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не
сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не
випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших
цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу
власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", а також
"iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не наводиться, оскiльки емiтент не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Днiстер"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №777177
3. Дата проведення державної реєстрації
05.06.1997
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
100000005.15
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
172
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10 - Дiяльнiсть готелiв
56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв
35.30 - Постачання пари та гарячої води
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ ВТБ БАНК
2) МФО банку
321767
3) Поточний рахунок
26000010046464
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ ВТБ БАНК
5) МФО банку
321767
6) Поточний рахунок
26000010046464
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Роздрiбна торгiвля
597367
21.04.2015
РУДК ДПС України у
13.05.2016
алкогольними напоями
Львiвськiй областi
Опис
Планується продовжити дiю лiцензiї
Роздрiбна торгiвля тютюновими
597369
21.04.2015
МДЗУ ГУМ у Львiвськiй
13.05.2016
виробами
областi
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Опис
Роздрiбна торгiвля
алкогольними напоями
Опис
Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Роздрiбна торгiвля
алкогольними напоями
Опис
Внутрiшнi перевезення
пасажирiв легковими
автомобiлями на замовлення
Опис
Свiдоцтво про встановлення
категорiї готелю
Опис

Планується продовжити дiю лiцензiї
003132
21.08.2015
МДЗУ ГУМ у Львiвськiй
20.09.2016
областi
Планується продовжити термiн дiї лiцензiї.
345100
11.02.2015
Орган сертифiкацiї ДП
10.02.2020
"Укрметртестстандарт"
Отримано сертифiкат вiдповiдностi серiї ВГ №345100,реєстрацiйний
№UA9.003.00109-15,на послуги мiсць тимчасового проживання
готелю з рестораном.Послуги надаються в перiод з 11.02.2015 до
10.02.2020.Даний сертифiкат вiдповiдностi виданий органом з
сертифiкацiї Укрметртестстандарт (свiдоцтво про уповноваження
реєстрацiйний № UA.PN.003;Атестат акредитацiї Нацiонального
агентства з акредитацiї України №10023.
416411
11.02.2015
Орган сертифiкацiї ДП
10.02.2020
"Укрметртестстандарт"
Отримано сертифiкат вiдповiдностi серiї ВГ 416411,реєстрацiйний
№UA9.003.00110-15,на послуги харчування.Пiдприємству
пiдтверджується тип-ресторан та клас"вищий"Послуги надаються в
перiод з 11.02.2015 до 10.02.2020.Даний сертифiкат вiдповiдностi
виданий органом з сертифiкацiї Укрметртестстандарт (свiдоцтво про
уповноваження реєстрацiйний № UA.PN.003;Атестат акредитацiї
Нацiонального агентства з акредитацiї України №10023.
416413
11.02.2015
Орган сертифiкацiї ДП
10.02.2020
"Укрметртестстандарт"
Отримано сертифiкат вiдповiдностi серiї ВГ №416413, реєстрацiйний
№UA9.003.00113-15, на послуги харчування.Пiдприємству
пiдтверджується тип-бар та клас "вищий". Послуги надаються в перiод
з 11.02.2015 до 10.02.2020. Даний сертифiкат вiдповiдностi виданий
органом з сертифiкацiї Укрметртестстандарт (свiдоцтво про
уповноваження реєстрацiйний № UA.PN.003;Атестат акредитацiї
Нацiонального агентства з акредитацiї України №10023).
416412
11.02.2015
Орган сертифiкацiї ДП
11.02.2020
"Укрметртестстандарт"
Отримано сертифiкат вiдповiдностi серiї ВГ №416412, реєстрацiйний
№UA9.003.00112-15, на послуги харчування. Пiдприємству
пiдтверджується тип-бар та клас "вищий". Послуги надаються в перiод
з 11.02.2015 до 11.02.2020. Даний сертифiкат вiдповiдностi виданий
органом з сертифiкацiї Укрметртестстандарт (свiдоцтво про
уповноваження реєстрацiйний № UA.PN.003;Атестат акредитацiї
Нацiонального агентства з акредитацiї України №10023).
597368
21.04.2015
МДЗУ ГУМ у Львiвськiй
13.05.2016
областi
Планується продовжити дiю лiцензiї
267881
05.11.2013 Державна iнспецiя України з
безпеки на наземному
транспортi
Термiн дiї лiцензiї - необмежений
ЛВ №303
01.09.2015 Державне агентство України з 01.09.2018
туризму та курортiв
Отримано свiдоцтво про встановлення категорiї готелю (чотири зiрки)
серiї ЛВ №303,вид послуги -послуги з тимчасового розмiщення
(проживання) . Послуги надаються з 01.09.2015р. по 01.09.2018р.Дане
свiдоцтво видане Комiсiєю iз встановленням категорiї готелям.
Протокол № 78 вiд 01.09.2015.

Виробництво,транспортування
80
14.12.2015 Львiвська обласна державна
та постачання теплової енергiї
адмiнiстрацiя
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежений

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Держава в особi Державного
комiтету України по туризму

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

-

00032945

Місцезнаходження

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

-, Київська обл., - р-н, м.Київ,
вул.Кутузова, 18/9

100

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
-- 0
100
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балагура Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 062951 27.07.1995 Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Готель Прем"єр Палас" ,заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
21.04.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi статутом товариства. Керiвництво
поточною дiяльнiстю товариства здiйснюється одноособовим виконавчим органом товариства Генеральним директором. Генеральний директор обирається загальними зборами акцiонерiв
акцiонерiв, є пiдзвiтний у своїй дiяльностi загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi i
забезпечує виконання рiшень зазначених органiв управлiння товариством. Повноваження та
обов"язки посадової особи визначенi статутом товариства. Рiчна винагорода Генерального
директора визначається згiдно умов контракту. Посадова особа непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дєдик Тетяна Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 138015 06.04.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка.
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера ВАТ ТГК "Днiстер".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
01.10.2004, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов"язки головного
бухгалтера затвердженi посадовою iнструкцiєю. Не надала згоди на розкриття розмiру
винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воловiк Юрiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник служби управлiння доходами ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.12.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
"Туристично-готельний комплекс "Днiстер", якi вiдбулися 11 грудня 2013 року обрано на посаду
члена Наглядової ради.
2004-2007 менеджер по роботi з гостями ТОВ "Прем'єр

Iнтернешнл";2007-2012 начальник вiддiлу бронювання ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл",
мiсцезнаходження: 01004,Україна м.Київ ,бульвар Т.Шевченка/Пушкiнська 5-7/29
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.12.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Генеральним
директором. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до
компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням
"Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття
паспортних даних. Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
"Туристично-готельний комплекс "Днiстер", якi вiдбулися 11 грудня 2013 року обрано на посаду
Голови Наглядової ради. Попереднi посади 2004-2006- менеджер з напрямку ТОВ "Прем'єр
Iнтернешнл"; 2006-2007 -фахiвець з електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл" ;20072012- старший фахiвець з електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл" ;2012 по теперiшнiй
час -начальник вiддiлу електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр, мiсзнаходження : 01004,Україна
м.Київ ,бульвар Т.Шевченка/Пушкiнська 5-7/29.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сазонова Тетяна Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу по роботi з персоналом ТОВ "ВС Енерджi Iнтеренейшнл Україна".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.12.2013, обрано на 3 роки

9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.12.2013року обрано на
посаду члена Наглядової ради. Попереднi посади -2007-2012 менеджер з пiдбору персоналу в
управлiннi по роботi з персоналом ТОВ "ВС Енерджi Iнтеренейшнл Україна";2012 по
теперiшнiй час начальник вiддiлу по роботi з персоналом ТОВ "ВС Енерджi Iнтеренейшнл
Україна", мiсцезнаходження: 01601 м.Київ вул. Госпiтальна, 4-А .
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "IНВЕСТ БРОК"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 36676363 4) Рік народження
0
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Мiсцезнаходження Україна,м.Київ,вул.Саксаганського ,буд.36-В,поверх 5.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.12.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в
перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному
звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням
"Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не має.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Днiстер", якi вiдбулися
22 квiтня 2015 року та згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол №б/н вiд 22.04.2015 р.)
обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черняк Георгiй В'ячеславович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний фахiвець iз стандартизацiї ,сертифiкацiї та якостi ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.12.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання
висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом
товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи
натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства Туристичноготельний комплекс "Днiстер", якi вiдбулися 22 квiтня 2015 року, (протокол б/н вiд 22.04.2015
р.) прийнято рiшення - обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї . Попереднi посади -2008-2012
фахiвець iз стандартизацiї ,сертифiкацiї та якостi ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл"; 2012 по
теперiшнiй час -головний фахiвець iз стандартизацiї ,сертифiкацiї та якостi ТОВ "Прем'єр
Iнтернешнл", мiсцезнаходження:01004,Україна м.Київ ,бульвар Т.Шевченка/Пушкiнська 5-7/29..
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красуцька Ольга Борисiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1988
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний фахiвець iз стандартизацiї ,сертифiкацiї та якостi ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
22.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання
висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом
товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи
натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Туристичноготельний комплекс "Днiстер", якi вiдбулися 22 квiтня 2015 року, (протокол б/н вiд 22.04.2015
р.)
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Попереднi посади -2011-2011"Дека
Проект",маркетолог, 2011 по теперiшнiй час фахiвець вiддiлу електронної комерцiї ТОВ
"Прем'єр
Iнтернешнл";
,мiсцезнаходження:
01004,Україна
м.Київ
,бульвар
Т.Шевченка/Пушкiнська 5-7/29.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

1
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Мороз Олександр
Володимирович
Воловiк Юрiй
Анатолiйович
Дєдик Тетяна
Олександрiвна

Голова Ревiзiйної
комiсiї
Генеральний
директор

ТОВ "IНВЕСТ
БРОК"
Балагура Андрiй
Володимирович

Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Наглядової
ради

Черняк Георгiй
Вячеславович
Красуцька Ольга
Борисiвна
Сазонова Тетяна
Вiкторiвна

Посада

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-- -

4
0

-- КВ 138015 06.04.1999
Шевченкiвським РВ ЛМУ
УМВСУ у Львiвськiй областi
- 36676363 -

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 328 826

2.1128

0

0

0

ВА 062951 26.07.1995
Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй областi
-- -

0

0

1 328 8
26
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

1 328 826

2.1128

1 328 8
26

0

0

0

3

Усього

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

чергові
X

позачергові

22.04.2015
70.23
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ ТГК "Днiстер" (далi -Товариство), припинення повноважень лiчильної
комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. 3.Звiт Генерального директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 4.Звiт Наглядової
ради Товариства за 2014рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного
звiту Товариства за 2014 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за
пiдсумками роботи в 2014 роцi. 8. Про дострокове припинення повноважень
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 11. Про
схвалення та/або вчинення правочинiв.
Пропозицiй до порядку денного не надходило. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО. 1.Обрано лiчильну комiсiю.. 2. Обрано Голову Загальних зборiв та
секретаря. Встановлено регламент для доповiдi. 3. Прийнято рiшення звiт
Генерального директора а 2014рiк затвердити. 4. Звiт Наглядової ради Товариства
за 2014 рiк затверджено. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену
роботу в 2014 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу
Товариства за 2014рiк затверджено . 6.Затверджено рiчний звiт Товариства за
2014 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал,
звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). 7.Прийняте рiшення :У зв'язку з
вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2014 роцi,
прибуток за 2014 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати та вiдрахування
до резервного фонду не здiйснювати. 8.Достроково припининено повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi. 9. Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства:1.ТОВ
"IНВЕСТ
БРОК"
2.Черняка
Георгiя
Вячеславовича,3.Красуцьку Ольгу Борисiвну. 10. Затвердджено умови договорiв
,що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.Встановлено розмiр
винагороди Голови Ревiзiйної комiсiї та членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано
Генерального директора Товариства (або особу,яка виконує його обов'язки або
офiцiйно замiщує у разi його тимчасової вiдсутностi) особою,яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою Ревiзiйної комiсiї та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11 Прийнятi рiшення : 1.Попередньо
схвалити правочини,прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ ТГК
"Днiстер" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної
господарської дiяльностi. Уповноважено Генерального директора Товариства
(або особу,яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або
iншу особу,кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на
пiдписання вiд iменi ПАТ ТГК "Днiстер" правочинiв в рамках встановленої
граничної вартостi.

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ТзОВ "Енергетична реєстрацiйна
компанiя"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01000, Україна, - р-н, м.Київ, АЕ №263431
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.10.2013
(044) 451-43-73
(044) 451-43-73
Депозитарна дiяльнiсть з ведення
реєстрiв власникiв iменних цiнних
паперiв
Наглядовою
радою
Товариства
обраний зберiгачем, який здiйснює
ведення реєстру у бездокументарнiй
формi.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Контракти-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20845165
79000, Україна, Львівська обл., - р-н,
м.Львiв, вул.Зелена, 109
№0705
Аудиторська палата України
26.01.2001
(032) 294-96-62
(032) 294-96-62
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку i аудиту ; консультування з
питань оподаткування
Свiдоцтво №0705 про включення до
Реєстру
аудиторських
фiрм
та
аудиторiв,видане
за
рiшенням
Аудиторської палати України вiд
26.01.2001р.№98
та
продовжене
рiшенням Аудиторської палати України
вiд 24.09.2015р. №315/3 до 24.09.2020.
Протокол Наглядової Ради Товариства
№20 вiд 09.11.2015р. про залучення
аудиторської органiзацiї для перевiрки i
пiдтвердження
рiчної фiнансової
звiтностi.
Публiчне акцiонерне
товариство"Нацiональний депозитарiй

Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, - р-н, м.Київ,
вул.Б.Грiнченка, 3
АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.09.2006
(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Послуги щодо обслуговування випуску
цiнних паперiв Емiтента,прийом на
зберiгання вiд Емiтента глобального
сертифiката
випуску
цiнних
паперiв,вiдкриття та ведення рахунку
Емiтента у цiнних паперах виконання
операцiй Емiтента з випуском цiнних
паперiв на пiдставi розпоряджень
.Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв дiє вiдповiдно до Положення
про
депозитарну
дiяльнiсть,що
затверджується рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку
,Регламенту
здiйснення
депозитарної дiяльностi .
Приватне акцiонерне
товариство"Страхова Компанiя
"УНIКА"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, Україна, - р-н, м.Київ,
вул.Саксаганського, 70А
АЕ №293975, АЕ №2939
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг України
07.08.2014
(044) 244-43-22
(044) 244-43-22
страхування
Дiє на пiдставi Закону України "Про
страхування",на
пiдставi
Правил
добровiльного страхування майна.
Публiчне акцiонерне
товариство"Київська мiжнародна

Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

фондова бiржа"
Публічне акціонерне товариство
20064500
01033, Україна, - р-н, м.Київ,
вул.Саксаганського, 36-В
АВ №581146
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
05.04.2011
(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
ПАТ "Київська мiжнародна фондова
бiржа" працює на пiдставi Законiв
України,Положення
про
функцiонування
фондових
бiрж,затвердженого
Рiшенням
Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 22.22.12
№1688,зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 14.12.2012 за №
2082/22394,iнших нормативних актiв
Державної/Нацiональної
комiсiї
з
цiнних
паперiв
та
фондового
ринку.Бiржа вносить Емiтента до
Бiржового реєстру вiдповiдного рiвня
лiстингу,повiдомляє
Емiтента
про
прийняте рiшення щодо лiстингу,змiни
рiвня,лiстингу
та
делiстингу
,оприлюднює iнформацiю про внесення
Цiнних
паперiв
до
Бiржового
реєстру,виключення Цiнних паперiв iз
Бiржового реєстру та змiну рiвня
лiстингу через веб-сайт Бiржi.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
06.08.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
633/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000082549

Тип цінного
папера
5

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6
7
8
9
10
Бездокумент
1.59
62 893 08 100 000 005.
100
арні іменні
5
15
Додаткової емiсiї не здiйснювали. Дата дiї: включення у лiстинг 03.10.2013. Згiдно Протоколу №256 Засiдання Котирувальної комiсiї ПАТ
"Київська мiжнародна фондова бiржа" вiд 03.10.2013 року було ухвалено:"Внести у другий рiвень лiстингу акцiї простi iменнi ПАТ
Туристично-готельний комплекс "Днiстер"(код ЄДРПОУ 13828634)" . Вид,тип,форма випуску та форма iснування,номiнальна вартiсть та
кiлькiсть цiнних паперiв включених до лiстингу- акцiї iменнi простi бездокументарної форми iснування,номiнальна вартiсть 1,59 грн.,кiлькiсть
цiнних паперiв - 62 893 085 шт. на суму 100 000 005,15грн. До лiстингу включено 100% цiнних паперiв вiд загального випуску. Дата
реєстрацiї,номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу,що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних
паперiв,включених до лiстингу : 06 серпня 2010року,свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №633/1/10,видане Державною комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку (тепер-Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку). До 03.10.2013 року жоднi iншi цiннi папери
ПАТ ТГК "Днiстер" не перебували в лiстингу. Згiдно Протоколу вiд 12.05.2015року було ухвалено засiданням Правлiнн?я ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" вiд 12.05.2015 року "Виключити з другого рiвня лiстингу та залишити акцiї простi iменнi ПАТ ТГК "Днiстер" у
бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї поза лiстинговi цiннi папери.Права власникiв цiнних паперiввiдповiдно до Статуту.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл)
Готель "Днiстер" - один iз найпрестижнiших готелiв мiста Львова, в якому одночасно можуть
зупинитись понад триста тридцять гостей. Сервiс високого класу, комфорт i європейський стиль
привертає неабияку увагу помiж iноземних та українських вiдвiдувачiв, завдяки чому послугами
виключно готелю користуються бiльше тисячi постiйних клiєнтiв i кiлькiсть їх постiйно
зростає.Готель "Днiстер" введено в експлуатацiю в березнi 1983 року. В той час вiн входив у
Львiвське об"єднання Державного комiтету по туризму СРСР. Готелю був присвоєний розряд
"Вищий - Б", що приблизно вiдповiдало трьохзiрковому готелю за мiжнародними стандартами.
В 1993 роцi готель вийшов з об"єднання, набув статусу самостiйної юридичної особи i дiстав
назву "Туристично-готельний комплекс "Днiстер". 18 липня 1994 року вiдповiдно до рiшення
Державного комiтету України по туризму та Указу Президента України "Про корпоратизацiю
пiдприємств" вiд 15 червня 1994 року перетворено державне пiдприємство "Туристичноготельний комплекс "Днiстер" у вiдкрите акцiонерне товариство. Нагороджено почесною
грамотою та пам"ятним кубком. У 2010роцi нагороджений Дипломом за високi стандарти
гостинностi i впровадження новiтнiх технологiй обслуговування мером мiста А.Садовим. Згiдно
наказу Асоцiацiї готельних об"єднань та готелiв мiст України №59 вiд 23.03.2009 ВАТ ТГК
"Днiстер" визнано переможцем iз зайняттям першого мiсця в оглядi-конкурсi на краще готельне
пiдприємство. Нагороджено почесною грамотою та пам"ятним кубком У радянськi часи готель
був флагманом готельної iндустрiї мiста i належав до системи Iнтурист. У вереснi 1999року
отримав категорiю 4 зiрки. Згiдно Закону України було прийнято рiшення на Загальних зборах
акцiонерiв протокол №20 вiд 23.03.2011року про змiну типу акцiонерного Товариства з
Вiдкритого акцiонерного товариства Туристично-готельний комплекс на Публiчне акцiонерне
товариство Туристично-готельний комплекс про що було внесено вiдповiднi змiни в Статут
Товариства.Нова редакцiя Статуту ПАТ ТГК затверджена 13.04.2011року Державним
реєстратором. Готель традицiйно приймає учасникiв офiцiйних заходiв найвищого рiвня ,що
вiдбуваються у Львовi. Серед вiдомих гостей готелю - перша ледi США Гiлларi
Клiнтон,президент Польщi Олександр Квасневський ,президент України Леонiд
Кучма,президентЧехiї Вацлав Гавел, президенти Австрiї, Болгарiї, Нiмеччини, Румунiї, Словенiї,
Угорщини. Гордiстю є перебування у готелi пiд час вiзиту до Львова понтифiка Iвана Павла 11 у
червнi 2001року, кардиналiв Папської свити. Також у готелi в рiзнi часи зупинялися Шарль
Азнавур , польський композитор К.Пендерецький Олег Скрипка, Пауло Коельо, польська
письменниця О.Токарчук, вiдомий фiнський письменник Й.Баргум. В ПАТ ТГК працює
унiкальна програма лояльностi . Постiйного Гостя ,що з успiхом конкурує з сiтьовими
програмами свiтових брендiв,учасники програми отримують знижки та бонуси. Товариство
впроваджує новi технологiї в дiлову стратегiю,зокрема працює програма електронних продаж
,яка постiйно вдосконалюється та яку складно повторити. Високий рiвень послуг та програми
навчання персоналу, топ-менеджменту в Українi та за кордоном гарантують розвиток бiзнесу в
подальшому.
Зi значним розвитком туристичного бiзнесу у Львовi , активiзацiєю дiлової та туристичної
мiграцiї , пiсля проведення чемпiонату Євро 2012 , значно збiльшується кiлькiсть засобiв
розмiщення i зростає конкуренцiя . В 2011 роцi у Львовi було зареєстровано 102 засоби
розмiщення , з них 55 готелiв , в них 2005 номерiв. .
Станом на кiнець 2015 року у Львовi зареєстровано 86 отелей, з номерним фондом 3599
номерiв, 70 хостелiв, з загальною кiлькiстю койко-мiсць 2100.
За 2015 рiк введено в эксплуатацию отель Ибис с номерным фондом 77 номерiв, введено в
експлуатацiю ще один корпус отелю Арго-22 номера. Це склало 2,75% зросту в порiвняннi з
2014 роком.

Не дивлячись на полiтичну ситуацiю в країнi та ведення вiйськових дiй ,частково вiдновлений
сегмент iноземного туризму. В 2015 роцi збiльшився потiк iндивiдуальних туристiв iз Турцiї та
Польщi. Загублений об'єм туристiв з країн СНГ - Росiя, Бiлорусiя та iн.. Бiльшiсть туристичних
фiрм вже включають Україну при формуваннi ланцюгiв груп на 2016 рiк, а саме нiмецькi
туристичнi групи.
Основний потiк - це внутрiшнiй туризм, туристичнi групи iз Турцiї, MICE туризм.
Враховуючи ситуацiю на валютному ринку ,вартiсть проживання для європейських гостей
зменшилась,що пiдвищує привабливiсть даного напрямку i дає можливiсть залучати
туристичний потiк в мiсто.
Прогноз попиту на 2016 оптимiстичний.
За рахунок анексiї Криму частина конференцiй, якi щорiчно проводились там, вдалось
перевести до Львова в готель "Днiстер".
Позитивний iмiдж мiста, як туристичного центру України (включеного в список пам'яткiв
Юнеско), проведення фестивалiв - ще один шанс збiльшити попит,але низька купiвельна
спроможнiсть внутрiшнього споживача не дає можливостi розраховувати на значне зростання
попиту .
Туризм i MICE туризм - основнi стратегiчнi напрямки розвитку Львова. Мiсто просувається в
статусi туристичного центру №1 в Україїнi, центру фестивалiв та вiдпочинкового внутрiшнього
туризму.
Дiяльнiсть готелю в 2015 роцi була органiзована за наступними прiоритетними напрямками:
- Пiдвищення рiвня безпеки для гостей готелю, проведення iнструктажiв для персоналу в разi
виникнення надзвичайної ситуацiї.
- Пошук клiєнтiв та залучення нової клiєнтської бази. У зв'язку з анексiєю Криму, переведення
потокiв конференцiй з Криму у Львiв;
проведення заходiв по пiдвищенню рiвня сервiсного обслуговування клiєнтiв;
пiдвищення якостi послуг;
просування послуг в мережi Iнтернет, у соцiальних мережах.
Вводились новi додатковi та супутнi послуги, в тому числi iнформацiйнi, побутовi,
посередницькi та iнше, за допомогою яких ми намагались привабити до нас клiєнтiв в цей
надзвичайно складний час.
Протягом року нами приймалися мiри для пiдвищення доходiв готелю, велась плаваюча цiнова
полiтика, вводились перiоди пiдвищеного попиту, застосовувалась акцiйна цiнова полiтика для
приваблення потокiв. Здiйснювалась пiдтримка майнового комплексу пiдприємства в
привабливому, працездатному станi. Робота була скерована на пiдвищення професiйної
майстерностi обслуговуючого персоналу готелю.
Для залучення нової клiєнтської бази впродовж 2015 року проводились промо-тури, а саме:
- Промо-тур для корпоративних клiєнтiв, представникiв посольств;
- Промо тур разом з компанiєю IATI для туристичних компанiй, МIСЕ компанiй та журналiстiв
Туреччини;
- промо-тур "Подорожi зi змiстом", разом з компанiя BTL по розвитку конференц - туризму;
- Промотур для туристичних фiрм Китаю (разом з Львiвською мiською радою);
- Промотур для органiзаторiв майбутнiх конференцiй (разом з агенцiєю з пiдготовки подiй
ЛМР).
Для прояву лояльностi до постiйних клiєнтiв працювала акцiя "Вихiднi за пiв цiни", мережева
акцiя "З днем народження", мережева акцiя "Третя нiч у подарунок для прекрасних жiнок (до 8

березня)", акцiя "Зупинись на 3 ночi, оплати 2", та iншi.
Впродовж минулого року ми мали честь приймати Нацiональну збiрну по футболу, жiночу
збiрну з футболу, ФК Париж Санжермен, ФК Мальме та iншi.
Виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в 2015 роцi склала 40 103 тис. грн. що на 70%
бiльше нiж в 2014 р. (23 469 тис. грн.), в тому числi:
- вiд проживання - 23 058 тис. грн.(2014р.-12 374 тис. грн.), що на 86% бiльше, нiж в минулому
роцi
- вiд послуг харчування - 15 626 тис. грн., (2014р.- 10 219 тис. грн)що на 53% бiльше, нiж в
минулому роцi
- вiд iнших послуг - 1419 тис. грн (2014р.- 876 тис. грн.), що на 62% бiльше, нiж в минулому роцi
На протязi свого iснування Товариством було отримано наступнi вiдзнаки :
Мiжнародний знак еко-сертифiкацiї ;
Сертифiкат якостi вiд сайту TripAdvisor;
Мiжнароднi нагороди за успiхи в туристичнiй,готельнiй та харчовiй iндустрiї
Сертифiкат Пошани Дослiдного Центру Європейського ринку в Брюселi,Бельгiя
Мiжнародна Нагорода за кращу Торгову Марку (Мадрид,Iспанiя)
Кращий готель України за версiєю асоцiацiї "Укрготель"
"Обличчя мiста-2011" Львiвська ТПП
Диплом -номiнацiя Один iз 100 кращих готелiв України за версiєю Ради з питань туризму
Подяка за бездоганний кейтерiнг- обслуговування пiд час Євро 2012
На протязi 2015 року отримано подяки вiд:
- команди REISEWELT UKRAINE за допомогу та пiдтримку в органiзацiї заходiв, пов'язаних з
прийомом команди та офiцiйних гостей ФК "Баварiя Мюнхен" пiд час футбольного матчу у
Львовi 16-17.02.2015.
-компанiя "Тревел Форс" за високий професiоналiзм проявлений в обслуговуваннi заходу
"Вдосконалення механiзмiв протидiї торгiвлi людьми: проведення iнтерактивного навчального
курсу для працiвникiв правоохоронних органiв та практичнi аспекти застосування чинного
законодавства" в перiод 24.-25.03.15.
В 2015 роцi керiвництво Товариства продовжувало вирiшувати питання поточного ремонту i
оснащення номерiв готелю, залiв ресторану, конференц-залiв. Об'єм цих робiт визначався
розмiром фiнансових ресурсiв, якi були заробленi пiдприємством, i якi можна було видiлити для
цих цiлей. Виходячи з наявних ресурсiв, перевагу надавалося тим речам, якi в значнiй мiрi
забезпечували комфортнiсть проживання i якiсть отримуваних послуг в нашому готелi. В 2015
роцi виконано наступне:
- проведено ремонт "Центрального" залу ресторану, косметичний ремонт стiн та сцени,
Придбано новi стiльцi у кiлькостi 150 шт. Проведена реставрацiя столiв та замiна стiльниць
Закуплено новi скатертини для щоденного користування та банкетiв, протягом року
обновлювали посудний ряд;
- в кондитерському цеху ресторану змонтовано гiпсокартоннi перегородки та виконано
косметичний ремонт стiн. Закуплено та встановлено нове обладнання: шафа для розстойки тiста,
мийки, планетарний мiксер;
- на лiтнiй терасi ресторану виконано ремонт та гiдроiзоляцiю пiдлоги. Замiнено старе, зношене
килимове покриття на нове. Придбано новi меблi для тераси. Закуплено новi квiтковi рослини,
для озеленення тераси;

- в барi "Панорама" виконано вирiвнювання пiдлоги та замiну килимового покриття,
косметичний ремонт стiн;
- придбано 3 мультимедiйних проектори, оновлено звукову систему в залi Панорама - акустичнi
колонки та мiкшерний пульт, придбано та замiнено на новi 3 екрани в конференц залах;
- для кухнi ресторану придбано новий пароконвектомат та холодильну камеру, протягом року
оновлювали посуд, кухонний iнвентар;
- в номерах оновлено махровi вироби, постiльну бiлизну та iнтер'єрний текстиль.;
- з метою пiдвищення безпеки проживання гостей в готелi, в 2015 р. проведено часткову
модернiзацiю системи вiдео нагляду. Для цього закуплено i замiнено на цифровi 67 вiдеокамер,
додатковi комутатори i другий вiдео сервер.
- з метою суттєвого покращення якостi конференц сервiсу в рамках програми "Ideal Meeting" у
всiх конференц-залах ("Лоббi", "Александер", "Львiвський" та "Панорама") розгорнута
автономна мережа конференц Wi-Fi з пiдвищеною навантажувальною здатнiстю на базi
найсучаснiшого обладнання фiрми Rukus, встановлена вмонтована акустика в стелю конференцзалу "Панорама".
Для успiшного ведення бiзнесу, пiдтримання завантаження номерного фонду та iнших служб
готелю в умовах зростаючої конкуренцiї, необхiдно постiйно працювати над iмiджем готелю.
Мета готелю - вважатися одним з кращих у мiстi Львовi, бути лiдером на ринку готелiв рiвня
чотирьох зiрок. Асоцiюватися з високим рiвнем надання послуг та iндивiдуальним пiдходом до
задоволення потреб наших гостей

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйно в структуру пiдприємства входить готель та ресторан. Дочiрнiх пiдприємств,
представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в
органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. Усi
виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Сереньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 172 чол. Середня кiлькiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 14(осiб). Фонд оплати працi
складає 9058,3 тис.грн. Збiльшення фонду заробiтної плати в порiвняно з попереднiм 2014 роком
складає 59,3 % ,яке вiдбулось в зв>язку з нарахуванням iндексацiї працiвникам та доплат за
збiльшений обсяг робiт
В ПАТ ТГК "Днiстер" налагоджена система внутрiшнього корпоративного навчання, яке
включає: 1) Програму для всiх нових спiвробiтникiв (вивчення основних вiдомостей про
компанiю i готель, усний залiк фахiвцю з навчання, екскурсiя по готелю). По програмi був
розроблений Хендбук готелю, який отримує кожен новий спiвробiтник. 2) Обов'язковi мережевi
тренiнги - працiвники, якi не задiянi в обслуговуваннi гостей, проходять тренiнг , всi iншi - п'ять
обов'язкових тренiнгiв: 1. 2. 3. 4. 5. + тренiнг для офiсних працiвникiв готелю. 3) Професiйне

навчання по службах (, , , i т.п.) - програми готуються та проводяться фахiвцем з навчання
спiльно з керiвниками служб. 4) Внутрiшнi крос-тренiнги (спiвробiтники працюють певний час в
сумiжних службах, щоб покращити взаємодiю мiж службами та краще зрозумiти суть роботи
колег з iнших пiдроздiлiв) 5) Зовнiшнє навчання, яке включає: - Навчання з залученням
зовнiшнiх провайдерiв (наприклад, для кухарiв, бухгалтерiв i т.д.) - Мережевi крос-тренiнги
(поїздки наших спiвробiтникiв в мережевi готелi з метою навчання, обмiну досвiдом i т.п.)
Також фахiвцем з навчання сформованi матерiали та розробленi програми з англiйської мови
для працiвникiв СБ, номерного фонду, ресторанної служби. Система навчання побудована на
основi Положення про корпоративне навчання персоналу, Положення про адаптацiю персоналу,
Стандартiв обслуговування та iнших нормативних документiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ ТГК "Днiстер" є асоцiйованим членом Європейської Бiзнес асоцiацiї,яка займається
колективним лобiнгом iнтересiв iноземних iнвесторiв в Українi.м.Київ вул.Андрiївський узвiз,3.
ПАТ ТГК "Днiстер" з 31.05.2001 року є членом Торгово-промислової Палати
Львiвщини,дiяльнiсть котрої сприяє налагодженню контактiв з зарубiжними партнерами шляхом
проведення економiчних форумiв ,конференцiй,презентацiй,зустрiчей.Членство в Палатi є
безтермiнове.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями в звiтному перiодi Товариство не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не
поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться за принципом нарахування та вiдповiдностi доходiв
i витрат, згiдно з яким визначення фiнансового результату звiтного перiоду здiйснюється
порiвнянням доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих
доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Облiкова полiтика Товариства протягом 2015року не змiнювалась.
Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" (далi МСБО 16), оцiнка об'єкта основних засобiв пiд час визнання здiйснюється Товариством за його
собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається Товариством активом, якщо:а) є
ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта
господарювання;б) собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання
пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок.
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським

персоналом.
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або
коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка
вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Щодо подальших витрат, передбачених МСБО 16, то згiдно з принципом визнання активом
Товариство визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв основнi витрати на
модернiзацiю i замiну частин основних засобiв,якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї
або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на його щоденне
обслуговування. Витрати на ремонти та технiчне обслуговування об'єкта основних засобiв, якi
не вiдповiдають критерiям покращання основних засобiв та збiльшення первiсно визначеної
суми майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання, визнаються в прибутку чи збитку в
перiодi, коли вони понесенi.
Згiдно з МСБО 16 з метою оцiнки основних засобiв пiсля визнання Товариство обрало своєю
облiковою полiтикою модель переоцiнки по всiх класах основних засобiв. Пiсля визнання
активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити)
облiковуються за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки
мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Переоцiнка проводиться з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть
основних засобiв суттєво не вiдрiзнялась вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням
справедливої вартостi.
Установлена Товариством межа малоцiнностi для об'єкта основних засобiв складає з 01.09.2015
6000,00грн. без ПДВ. Значення лiквiдацiйної вартостi для об'єктiв основних засобiв прийнято
0,00грн.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний. Норми амортизацiї виходять
iз встановленого строку корисного використання для кожного з об'єктiв основних засобiв. Строк
корисного використання основних засобiв у 2015роцi Товариство не переглядало.
Вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"
Товариство класифiкує об'єкт основних засобiв як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiй продажу, а не
поточного використання. Товариство оцiнює об'єкт основного засобу, класифiкований як
утримуваний для продажу, за нижчою з двох оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за
справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж.
Дохiд вiд продажу об'єктiв основних засобiв визнається вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд" як для
продажу товарiв. За принципом визнання доходу (а не визнання отриманих надходжень)
припиняється визнання вибулого активу.
Класифiкацiя та оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється Товариством на основi МСБО 38
"Нематерiальнi активи".Нематерiальний актив визнається, якщо вiн вiдповiдає визначенню
нематерiального активу та критерiям визнання активу. Нематерiальний актив первiсно
оцiнюється за собiвартiстю. Для своєї облiкової полiтики щодо нематерiальних активiв
Товариство вибрало модель собiвартостi.
Амортизацiя нематерiальних актиiв здiйснюється Товариством за прямолiнiйним методом.
Визначений строк корисно використання нематерiальних активiв переглядається Товариством
на кiнець кожного фiнансового року.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв, що амортизуються, прийнята Товариством за нуль
на пiдставi п. 100 МСБО 38.
Визнання нематерiального активу припиняється у разi його вибуття або якщо вiд його
використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою

вартiстю активу. Їх визнають у прибутку або збитку, коли припиняється визнання активу.
Прибутки не класифiкуються як дохiд.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi Товариства за
собiвартiстю фактично понесених затрат. Знос по об'єктах незавершених капiтальних iнвестицiй
не нараховується.
Запаси облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi на основi МСБО2
"Запаси".Облiк запасiв здiйснюється за такими групами: сировина i матерiали; купiвельнi
напiвфабрикати; паливо; будiвельнi матерiали; матерiали, переданi в переробку; запаснi
частини; iншi матерiали; малоцiннi та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво;
готова продукцiя, товари.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших
податкiв(крiм тих, що повертаються згiдно з податковим законодавством), а також витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх
придбанням. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при
визначеннi витрат на придбання.
Оцiнка запасiв здiйснюється за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi пiд час доставки запасiв до їхнього теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у
теперiшнiй стан.
Товариство використовує для визначення собiвартостi запасiв формулу ФIФО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Готельнi та рестораннi послуги для мешканцiв мiст України та для iноземцiв.Номерний фонд
загальною кiлькiстю в 165 номерiв. Всi номери обладнано кондицiонерами, прямим мiжмiським
та мiжнародним телефонним зв'язком, кабельним та цифровим телебаченням. У номерах
категорiї <Класiк>, < Прем'єр> i <Люкс> є мiнiбари, фени, тапочки та халати. У всiх категорiях
номерiв - безкоштовний доступ до Wi-Fi iнтернету.

Служба ресторанного сервiсу надає послуги двох барiв- "Панорама" та "Днiстер" i двох залiв
ресторану "Центрального" та "Львiвського". Крiм цього надаються послуги трансферу,працює
сучасний бiзнес -центр,надаються послуги пральнi та хiмчистки, паркова з охороною,послуги
консьєржа, рум-сервiс та камери схову.Працює конференц-зал 9-го поверху ,який може вмiстити
200 чоловiк,лобi конференц-зал,а також кiмната для переговорiв на 6-му поверсi.Для утримання
своєї позицiї на готельному ринку ПАТ ТГК <Днiстер> поновлює свою матерiально-технiчну
базу,пiдвищує рiвень комфортабельностi номерного фонду,збiльшує кiлькiсть персоналу,який
має спецiальну професiональну пiдготовку,ширше використовує клiєнтську базу в рамках
пiдписаних договорiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв Товариством придбанi основнi засоби вартiстю 11 743,5 тис.грн. в
тому числi: кухонне обладнання,електронно-обчислювальнi машини,текстильнi вироби, меблi,
кондицiонери,пральне обладнання,два автомобiля,обладнання для ресторанної служби.
Протягом п'яти останнiх рокiв вiдбулось вiдчуження активiв на 397,1 тис.грн. в тому
чистi:кондицiонери,пральне
обладнання,меблi,кухонне
обладнання,огорожа
металева,
автомобiлi.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочини з власниками iстотної участi ,членами Наглядової ради та членами
виконавчого органу ,алiфiйованими особами,протягом звiтного перiоду не укладались.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних фондiв ПАТ ТГК "Днiстер" входять наступнi об"єкти: - 9-ти поверхова будiвля з
шiстьма
лiфтами, цифровою телефонною станцiєю,системою - протипожежного
оповiщення(включає номерний фонд ,ресторан,бари,конференц зал) - будiвля-котельня - меблi
для
номерного
фонду,ресторану
комп"ютери
(оргтехнiка)
промислове
устаткування(устаткування виробничих примiщень) - побутове устаткування (устаткування
номерного фонду) Первiсна вартiсть основних засобiв : Станом на 31.12.2015року Первiсна
вартiсть будiвлi 161 734 тис.грн. Нарахований знос 46 236 тис.грн. Ступiнь зносу будiвлi 28.6.%
Первiсна вартiсть основних засобiв(крiм будiвлi) - 16 782 тис.грн. Нарахований знос 10 085
тис.грн. Ступiнь зносу 60.00%

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Недостатнiй розвиток державних програм пiдтримки готельного бiзнесу та туристичної
сфери,недосконала система податкового законодавства,Новi законодавчi акти ,а також численнi
змiни ,що вносяться до вже iснуючих,в бiльшостi випадкiв спонукують пiдприємство до
додаткових витрат. Також є небезпечним постiйнi змiни податкового законодавстватрадицiйний фактор збiльшення витрат пiдприємства.Плиннiсть кадрiв вирiшується поточним
методом та шляхом вдосконалення програми мотивацiї,навчання в Українi.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015 роцi ПАТ ТГК <Днiстер> було сплачено 29,0 тис. грн. штрафних санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не
одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у
активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням
довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням
матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства
визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв наданих
послуг, пошуку нових партнерiв, зменшення енергозатрат.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для досягнення домiнуючих позицiй лiдера в галузi готельного та ресторанного бiзнесу
необхiдно вдосконалити процес управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства,активно
нарощувати конкурентнi переваги ,постiйно дослiджувати i аналiзувати як внутрiшнє так i
зовнiшнє середовище пiдприємства,а отже бути гнучким i швидко реагувати на всi змiни .При
обслуговуваннi туристiв та iнших категорiй громадян необхiдно забезпечити не лише високий
рiвень комфорту проживання,але й постiйно пiдвищувати рiвень сервiсного обслуговування
клiєнтiв,пропонувати широкий вибiр додаткових та супутнiх послуг,в тому числi
iнформацiйнi,побутовi,посередницькi,послуги бiзнес-центру,органiзацiї дозвiлля,тощо.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Розробки та дослiдження проводяться власними силами (вiддiл продажу та маркетингу) за
класичними та найсучаснiшими методами збору та аналiзу первинної iнформацiї,залучення
експертiв,кабiнетного методу.Причина проведень дослiджень власними силами полягає в
необхiдностi утримання нових дохiдних проектiв у суворiй комерцiйнiй таємницi до моменту їх
реалiзацiї.Дослiдження проводились щодо концепцiї власного ,басейну,тренажерних
залiв,сауни,перукарнi,послуг масажу.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ПАТ ТГК "Днiстер" повiдомляє, що станом на 31.12.2015 року пiдприємство не є стороною або
iншим учасником жодного судового процесу.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
124 872
122 195
119 626
117 522
1 387
1 427
495
472
0
0
3 364
2 774
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
124 872
122 195
119 626
117 522
1 387
1 427
495
472
0
0
3 364
2 774
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 872
122 195
0
0
124 872
122 195
По будiвлях та спорудах - первiсна вартiсть становить 165 367 сума
нарахованого зносу 47 845 ступiнь зносу 28,9% Машини та обладнання
первiсна вартiсть становить 3 197,сума нарахованого зносу 1 770,0
ступiнь зносу 55.4% Транспортнi засоби первiсна вартiсть становить
1173,сума нарахованого зносу701,ступiнь зносу 59.7% Iншi основнi
засоби: первiсна вартiсть 8779,сума нарахованого зносу 6 005,ступiнь
зносу 68,4%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
Скоригований статутний капітал

За звітний період
-216 263

За попередній період
-58 793

100 000
100 000

100 000
100 000

(тис.грн)
Опис

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства визначається згiдно рiшення НКЦПФР "Про
схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств" №485 вiд 17.11.2004, а також згiдно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про
акцiонернi товариства" власний капiтал (вартiсть чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною
вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх
невiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ:вартiсть чистих активiв не перевищує статутний
капiтал.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредитний договiр №36/01/07
Кредитний договiр №13/1011-КЮ
Договiр позики 01-6/09-11
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
384 359

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

28.02.2008
20.08.2011
06.12.2011
X

288 008
72 590
23 761
11 000

11.5
12
9
X

04.04.2016
16.12.2016
26.09.2016
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

11 000

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

481

X

X

X

0

X

X

X
X

61 498
457 338

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2

Вид інформації

3

22.04.2015
12.05.2015

23.04.2015
13.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

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
2015
1
0
2
2014
1
0
3
2013
3
2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
-(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
-(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради

Ні
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
Самооцiнка не проводилась
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Самооцiнка не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 35
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтети не створювалися.
Інше (запишіть)
Комiтети не створювалися.
Інформація щодо
Комiтети не створювалися.
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
-(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
-Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів

Так
X

Ні

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
--

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
ні
ні
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
ні
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X
X

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

Ні
X

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

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
-(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
-(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
-Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципiв, правил) 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 (принципiв, правил) 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 (принципiв, правил) корпоративного управлiння не приймався.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підприємця)
фiрма "Контракти-Аудит".
20845165
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Львiв, вул. Зелена,109.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
0705, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер -, серія -,
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до номер , дата видачі , строк дії
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2015
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підприємця)
фiрма "Контракти-Аудит"
20845165
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Львiв, вул. Зелена, 109, к.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
305
аудитора
№0705, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi загального призначення
публiчного акцiонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Днiстер"
за 2015 рiк
До загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Туристично-готельний комплекс "Днiстер"
До Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Вступний параграф
Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства
"Туристично-готельний комплекс "Днiстер" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
13828634; мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, вул. Я. Матейка, 6; дата первинної
державної реєстрацiї: 24.06.1992 р.; дата та номер перереєстрацiї в акцiонерне
товариство: 18.07.1994 р. № 0214), що додається, яка включає баланс (звiт про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 р. i звiт про фiнансовi результати (звiт про
сукупний дохiд), звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв (за
прямим методом) за рiк, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал публiчного акцiонерного товариства "Туристичноготельний комплекс "Днiстер" (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль,
який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства "Туристичноготельний комплекс "Днiстер" станом на 31.12.2015 р., його фiнансовi
результати i рух коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом
останнiх рокiв має фiнансовим результатом дiяльностi чистi збитки, якi є
наслiдком високих процентних витрат на позики та втрат вiд неоперацiйних
курсових рiзниць. При цьому чистi активи Товариства є вiд'ємними.
Цi обставини вказують на iснування значної невизначеностi, результат якої
залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Товариства,
та яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть.
Значна невизначенiсть - це ризики, зумовленi внутрiшньо- та
зовнiшньоекономiчними й полiтичними чинниками, якi на дату цього звiту не
пiдлягають об?рунтованому прогнозуванню.

Фiнансовий директор-аудитор
ТОВ АФ "Контракти-Аудит"
(сертифiкат аудитора А№002124)
А.В.
"08" квiтня 2016 року
м. Львiв, вул. Зелена, 109, к. 305

Єлiсєєв

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
Туристично-готельний комплекс "Днiстер"
Львівська область, Галицький р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Діяльність готелів і подібних засобів
Вид економічної
тимчасового розміщування
діяльності
Середня кількість працівників: 172
Адреса, телефон: 79007 м.Львiв, вул.Матейка, 6, 032 297-43-08
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

13828634

за КОАТУУ

4610136600

за КОПФГ

230

за КВЕД

55.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

55
326
( 271 )
426
124 872
177 320
( 52 448 )
0
0
(0)
0
0
(0)

53
332
( 279 )
456
122 195
178 516
( 56 321 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

7
0
0
0
0

7
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
125 360

0
122 711

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

908
574
0
0
334
0
0
116 000

1 039
633
0
0
406
0
0
112 000

1125

429

842

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

233
24
0
0
0
28
4 768
604
40
466
47
0

1 192
0
0
0
0
23
1 896
1 285
59
1 173
87
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
123 041

0
0
0
0
0
118 364

1200

0

0

1300

248 401

241 075
На кінець
звітного
періоду
4
100 000
0
77 045
1 665
0
0
532
-395 505
(0)
(0)
0
-216 263

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

100 000
0
80 682
1 665
0
0
532
-241 672
(0)
(0)
0
-58 793

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

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

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

14 450
0
255 112
0
0
0
0
0
0

16 079
0
384 359
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
269 562

0
0
0
0
0
0
0
400 438

1600
1605

0
14 052

0
11 000

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

111
879
288
0
128
208
467
1
0
0
727
0
0
20 771
37 632

0
842
481
0
63
313
928
1
0
0
1 041
0
0
42 231
56 900

1700

0

0

1800
1900

0
248 401

0
241 075

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
Туристично-готельний комплекс "Днiстер"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

40 103

23 469

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 27 004 )
(0)

( 19 305 )
(0)

2090

13 099

4 164

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 203

0
0
0
603

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 3 698 )
( 1 371 )
( 1 167 )

( 2 273 )
( 793 )
( 645 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

8 066

1 056

2195
2200
2220

(0)
0
29

(0)
0
16

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

10 312
0
( 19 332 )
(0)
( 154 914 )
0

14
0
( 22 767 )
(0)
( 131 062 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 155 839 )
292

( 152 743 )
358

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 155 547 )

( 152 385 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-155 547

0
-152 385

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
11 003
Витрати на оплату праці
2505
9 458
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 142
Амортизація
2515
4 104
Інші операційні витрати
2520
5 601
Разом
2550
32 308
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
62 893 085
62 893 085
-2.473200

За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 079
5 789
2 105
4 048
3 876
21 897
За аналогічний
період
попереднього
року
4
62 893 085
62 893 085
-2.422900

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/в
Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

2615

-2.473200

-2.422900

2650

0.00

0.00

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
Туристично-готельний комплекс "Днiстер"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

13 414
4
0
92
0
35 010
18

10 233
0
0
87
0
18 682
20

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
138
0
0
0
998

10
60
0
0
0
166

3100
3105
3110
3115
3116

( 12 361 )
( 7 084 )
( 2 551 )
( 7 049 )
(0)

( 7 826 )
( 4 514 )
( 2 239 )
( 4 282 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 7 697 )
( 92 )
(0)

( 4 868 )
( 148 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 169 )
11 671

(0)
( 450 )
4 931

3200

12 408

10 371

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

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

3205

0

173

3215
3220
3225
3230

25
4
0
0

16
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 8 552 )
( 1 645 )
(0)
(0)

( 7 248 )
( 209 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
2 240

(0)
3 103

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 3 805 )
(0)
( 9 377 )
( 75 )

(0)
( 355 )
(0)
( 7 280 )
( 316 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-13 257
654
604
27
1 285

(0)
-7 951
83
503
18
604

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
Туристично-готельний комплекс "Днiстер"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2015 рік
Форма №3-н

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

4

зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

Х

0

Х

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

Публiчне акцiонерне товариство Туристично-готельний
комплекс "Днiстер"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
100 000
0

4
80 682
0

5
1 665
0

6
532
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-241 672
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
80 682

0
0
1 665

0
0
532

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-58 793
0

0
0
-241 672

0
0
0

0
0
0

0
0
-58 793

0

-155 547

0

0

-155 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-3 637
0

0
0

0
0

1 714
0

0
0

0
0

-1 923
0

4295
4300

0
100 000

-3 637
77 045

0
1 665

0
532

-153 833
-395 505

0
0

0
0

-157 470
-216 263

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
На пiдставi наказу Державного комiтету України по туризму №64 вiд 28.06.1994 року шляхом
корпоратизацiї Туристично-готельний комплекс "Днiстер" перетворено у вiдкрите акцiонерне
товариство Туристично-готельний комплекс "Днiстер", розташоване за адресою м.Львiв
вул.Матейка,6.Загальними зборами акцiонерiв ВАТ ТГК "Днiстер" 23 березня 2011року було
прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства
Туристично-готельний комплекс "Днiстер" на Публiчне акцiонерне товариство Туристичноготельний комплекс "Днiстер" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - 13828634.
Юридична адреса: 79000, м. Львiв, вул. Матейка, 6, фактичне мiсцезнаходження Товариства:
79000, м. Львiв, вул. Матейка,6 тел.(0322) 97-43-08.
Основнi види дiяльностi - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
дiяльнiсть ресторану, надання послуг мобiльного харчування.
Товариство має такi лiцензiї:
- лiцензiя серiя АЖ № 003132, видана РУДК з виробництвом та обiгом спирту,алкогольних
напоїв i тютюнових виробiв ДПС України 21.08.2015 року, строк дiї лiцензiї з 21.09.2015 року по
20.09.2016 року, на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями;
- лiцензiя серiя АЕ № 597367, видана РУДК з виробництвом та обiгом спирту,алкогольних
напоїв i тютюнових виробiв ДПС України 21.04.2015 року, строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 року по
13.05.2016 року, на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями;
-лiцензiя серiя АЕ № 597369, видана РУДК з виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв
i тютюнових виробiв ДПС України 21.04.2015 року, строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 року по
13.05.2016 року, на здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами;
-лiцензiя серiя АЕ № 597368, видана РУДК з виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв
i тютюнових виробiв ДПС України 21.04.2015 року, строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 року по
13.05.2016 року, на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями;
-лiцензiя серiя АЕ № 267881, видана Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному
транспортi 05.11.2013 року, строк дiї лiцензiї з 06.11.2013-необмежений, внутрiшнi перевезення
пасажирiв легковими автомобiлями на замовлення;
-лiцензiя -прийнято рiшення за №80 вiд 14.12.2015 Львiвською обласною державною
адмiнiстрацiєю на вид дiяльностi :виробництво,транспортування та постачання теплової
енергiї,термiн дiї необмежений.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. складала 172 та 176 осiб,
вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. статутний капiтал Товариства складав 100 000
005,15 грн. i подiлявся на 62 893 085 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,59 грн.;
державна частка в статутному капiталi Товариства дорiвнює нулю; неоплаченого чи вилученого
капiталу Товариство не має.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року, була пiдготовлена у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), опублiкованими Радою
з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та Iнтерпретацiями,
опублiкованими КIМСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на пiдставi реєстрiв
бухгалтерського облiку ПАТ ТГК "Днiстер".
За всi попереднi перiоди включно до 1 сiчня 2012 року Товариство не готувало фiнансову
звiтнiсть згiдно з МСФЗ. До цiєї дати Товариство випускало свою обов'язкову фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до українських Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П (с) БО).
Товариство застосувало МСФЗ як основу для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi з 01 сiчня
2012 року вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi".
Ця фiнансова звiтнiсть є повним пакетом фiнансової звiтностi, що наводиться разом
порiвняльною iнформацiєю за 2014 рiк. Вiдповiдно до МСФЗ Товариство використовує
однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ та протягом усiх
перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова
полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, Товариство не застосовувало довгостроково якiнебудь стандарти, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але ще не набрали сили.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях та всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв,
де вказано iнше.
2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства 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 Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Генеральним
директором Товариства 12 квiтня 2016 року.
Загальнi положення щодо облiкових полiтик
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.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних
МСБО та МСФЗ.
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно з 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. Проте, оскiльки
iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то
ця iнформацiя наведена нище у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
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 Товариства.
Нище наведенi суттєвi положення облiкової полiтики, якi використовувало Товариство при
пiдготовцi фiнансової звiтностi:
Перерахунок iноземної валюти
Функцiональна валюта Товариства - гривня. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються
Товариством в їх функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (надалi НБУ),
що дiє на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу НБУ
функцiональної валюти, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi
iсторичної вартостi в iноземнiй валютi перераховуються по курсу НБУ, що дiяв на дату
здiйснення первинних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються по курсу НБУ, що дiяв на дату визначення справедливої
вартостi.
Визнання виручки (доходу)
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством
оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється по
справедливiй вартостi отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, знижок на повернення, а
також податкiв або мит з продажу. Товариство аналiзує договори, що укладаються нею i по яким

передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи
виступає вона в якостi принципала або агента. Для визнання виручки також повиннi
виконуватися наступнi критерiї:
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром
переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається виходячи iз стадiї завершеностi робiт. Стадiя
завершеностi робiт оцiнюється як вiдсоток витраченого робочого часу до звiтної дати вiд
загальної розрахункової кiлькостi робочого часу по кожному договору. Якщо фiнансовий
результат вiд договору не може бути надiйно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми
понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Процентний дохiд
По всiх фiнансових iнструментах, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентним
фiнансовим активам, класифiкованими як тi, що є в наявностi для продажу, процентний дохiд
або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно
дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного
термiну використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду
до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання.
Дивiденди
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли встановлено право Товариства на отримання платежу.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд активiв, наданих в операцiйну оренду, враховується по прямолiнiйному методу
протягом термiну оренди.
Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи i зобов'язання по поточному податку на прибуток за поточнi i попереднi
перiоди оцiнюються по сумi, очiкуванiй до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки i податкове законодавство, що використовуються для
розрахунку даної суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну
дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується по методу зобов'язань шляхом визначення тимчасових
рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для
цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх тимчасових рiзницях оподаткувань.
Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiх тимчасових рiзницях, що вiднiмаються,
невикористаним податковим пiльгам i невикористаним податковим збиткам, в тiй мiрi, в якiй
iснує значна вiрогiднiсть того, що iснуватиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть
бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що вiднiмаються, невикористанi податковi пiльги i
невикористанi податковi збитки.

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить
використовувати все або частину вiдкладених податкових активiв, оцiнюється як маловiрогiдне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату i визнаються в тiй
мiрi, в якiй з'являється значна вiрогiднiсть того, що майбутнiй прибуток, що оподатковується
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються по податкових ставках, якi, як
передбачається, будуть застосованi в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а
зобов'язання погашене, на основi податкових ставок (i податкового законодавства), якi станом
на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, а
безпосередньо в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання взаємозараховуються якщо є
юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi
податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж компанiї, що оподатковується i податкового органу.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Виручка, витрати та активи визнаються за вирахування податку на додану вартiсть, крiм
випадкiв коли:
- податок на додану вартiсть, виникає вiд придбання активiв або послуг, не вiдшкодовується
податковими органами, в такому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як
частина витрат на придбання активiв або частина статтi витрат;
- дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням суми податку на
додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковими органами або
сплачується, включається в дебiторську та кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi про
фiнансовий стан.
Фiнансовi iнструменти
Первинне визнання i оцiнка фiнансових активiв
Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються по
справедливiй вартостi через прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть,
iнвестицiї, що утримуються до погашення, фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первинному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у випадку
iнвестицiй, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на
безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв в
строк встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля
на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли
Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцiнка фiнансових активiв
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток" включає фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi активи, вiднесенi при
первинному визнаннi в категорiю тих, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через

прибуток або збиток. Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони
придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
враховуються в балансi за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у
складi вiдповiдних доходiв i витрат вiд фiнансових активiв.
Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або
розрахованими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання
фiнансовi активи такого виду оцiнюються за амортизованою вартiстю, що визначається з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається в склад доходiв
вiд фiнансування. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про прибутки i збитки у
складi витрат по фiнансуванню.
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном
погашення класифiкуються як iнвестицiї, що утримуються до погашення, коли Товариство
твердо має намiр i здатне утримувати їх до термiну погашення. Пiсля первинної оцiнки
iнвестицiї утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування в
звiтi про прибутки та збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про прибутки
i збитки у складi витрат по фiнансуванню.
Фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу
Фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу включають пайовi i борговi цiннi папери.
Пайовi iнвестицiї, класифiкованi як тi, що є в наявностi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не
були класифiкованi нi як призначенi для торгiвлi, нi як тi що переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери в данiй категорiї - це такi цiннi
папери, якi Товариство має намiр утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть
бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первинної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за
справедливою вартiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв
Фiнансовий актив припиняє визнаватися на балансi, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився;
- Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або узяло на себе
зобов'язання по виплатi третiй сторонi отримуваних грошових потокiв в повному обсязi i без
iстотної затримки за "транзитною" угодою; i або (a) Товариство передало практично всi ризики i
вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi
ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над даним активом.

Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу.
Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли
iснує об'єктивне свiдоцтво знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiї, що склалися пiсля
первинного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), що пiддається надiйнiй
оцiнцi .
Пiдтвердження знецiнення можуть включати вказiвки на те, що боржник або група боржникiв
мають iстотнi фiнансовi ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або
недобре здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також є ймовiрнiсть
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї. Окрiм того,
до таких свiдоцтв вiдносяться данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, зокрема, такi як змiна об'ємiв простроченої
заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд
виконання зобов'язань по виплатi боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Вiдносно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство
спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально
значущих фiнансових активiв, або сукупно по фiнансових активах, що не являються
iндивiдуально значущими.
Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного
фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає даний актив в групу
фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає данi
активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, що окремо оцiнюються на предмет
знецiнення, по яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не
включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi).
Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується по первиннiй
ефективнiй процентнiй ставцi по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка по позицiї є
змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною
ставкою вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума
збитку визнається в звiтi про прибутки i збитки. Нарахування процентного доходу по зниженiй
балансовiй вартостi продовжується, грунтуючись на процентнiй ставцi, що використовується
для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення.
Процентнi доходи вiдображуються в складi фiнансових доходiв в звiтi про прибутки i збитки.
Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна
перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або
передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд
знецiнення збiльшується або зменшується зважаючи на яку-небудь подiю знецiнення, що
вiдбулося пiсля визнання, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або

зменшується за допомогою коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi
фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається в складi iнших
доходiв в звiтi про прибутки i збитки.
Фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу
Вiдносно фiнансових iнвестицiй, що є в наявностi для продажу, Товариство на кожну звiтну
дату оцiнює iснування об'єктивних свiдоцтв того, що iнвестицiя або група iнвестицiй
знецiнились.
У разi iнвестицiй в пайовi iнструменти, класифiкованих як тi що є в наявностi для продажу,
об'єктивнi свiдоцтва включатимуть значне або тривале зниження справедливої вартостi
iнвестицiй нижче за рiвень їх первинної вартостi. "Значущiсть" необхiдно оцiнювати порiвняно з
первинною вартiстю iнвестицiй, а "тривалiсть" - в порiвняннi з перiодом, протягом якого
справедлива вартiсть була менша первинної вартостi. За наявностi свiдоцтв знецiнення, сума
сукупного збитку, оцiнена як рiзниця мiж вартiстю придбання i поточною справедливою
вартiстю, за вирахуванням ранiше визнаного в звiтi про прибутки i збитки вiд знецiнення по
даних iнвестицiях, виключається з iншого сукупного доходу i визнається в звiтi про прибутки i
збитки. Збитки вiд знецiнення по iнвестицiях в пайовi iнструменти не вiдновлюються через звiт
про прибутки i збитки, збiльшення їх справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається
безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
У разi боргових iнструментiв, класифiкованих як тi, що є в наявностi для продажу знецiнення
оцiнюється на основi тих самих критерiїв, якi застосовуються вiдносно фiнансових активiв, що
облiковуються за амортизованою вартiстю. Проте сума вiдображеного збитку вiд знецiнення є
накопиченим збитком, оцiненим як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною
справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення по даних iнвестицiях, ранiше
визнаного в звiтi про прибутки i збитки.
Нарахування вiдсоткiв вiдносно зменшеної балансової вартостi активу продовжується за
процентною ставкою, використаною для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою
оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд
фiнансування в звiтi про прибутки i збитки. Якщо протягом наступного року справедлива
вартiсть боргового iнструменту зростає, i дане зростання можна об'єктивно пов'язати з подiєю,
що сталася пiсля визнання збитку вiд знецiнення в звiтi про прибутки i збитки, збиток вiд
знецiнення вiдновлюється через звiт про прибутки i збитки
Первинне визнання i оцiнка фiнансових зобов'язань
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i запозичення.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первинному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у випадку
позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову i iншу кредиторську заборгованiсть,
банкiвськi овердрафти, кредити i позики, договори фiнансової гарантiї.
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї:
Фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток

Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi
зобов'язання, визначенi при первинному визнаннi як тi, що переоцiнюються по справедливiй
вартостi через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою
продажу в найближчому майбутньому.
Доходи i витрати по зобов'язаннях, призначених для торгiвлi, визнаються в звiтi про прибутки i
збитки.
Кредити i позики
Пiсля первинного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються по амортизованiй вартостi з
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати по таких фiнансових
зобов'язаннях визнаються в звiтi про прибутки i збитки при припиненнi їх визнання, а також по
мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат на фiнансування в
звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашене, анульоване, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання
замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що iстотно
вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни
враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок визнання нового
зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається в звiтi про прибутки та збитки.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума вiдображенню
в звiтiпро фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є ймовiрне в даний момент юридичне право на
взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати
активи i одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань
дилерiв (котирування на покупку для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких
позицiй), без вирахування витрат по операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива
вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть
включати використання цiн недавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових
потокiв, або iншi моделi оцiнки.
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань,
визнаних в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних
ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих
грошових потокiв. Як початковi данi для цих моделей по можливостi використовується

iнформацiя iз ринкiв, що аналiзуюється проте в тих випадках, коли це не видається практично
здiйсненним, потрiбна певна доля думки для встановлення справедливої вартостi. Думки
включають облiк таких початкових даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть.
Змiни в допущеннях щодо даних чинникiв можуть вплинути на справедливу вартiсть
фiнансових iнструментiв, подану у фiнансовiй звiтностi.
Основнi засоби
Устаткування, земля i будiвлi оцiнюються по справедливiй вартостi за вирахуванням
накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка
здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення упевненостi в тому, що справедлива
вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдноситься на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що
входить в склад капiталу в звiтi про фiнансовий стан, за винятком тiєї його частини, яка
вiдновлює зменшення вартостi цього ж активу, подiя унаслiдок попередньої переоцiнки i
визнане ранiше в звiтi про прибутки i збитки. В цьому випадку збiльшення вартостi активу
визнається в звiтi про прибутки i збитки. Збиток вiд переоцiнки визнається в звiтi про прибутки i
збитки, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по
тому ж активу, ранiше визнану у складi фонду переоцiнки.
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, i
амортизацiєю, розрахованою на основi первинної вартостi активу, щорiчно переводиться з
фонду переоцiнки активiв в нерозподiлений прибуток. Крiм того, накопичена амортизацiя на
дату переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i
потiм чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд
переоцiнки що вiдноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в
нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного
використання активу.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з балансу вiдбувається
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод
вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрати вiд списання активу, що
виникають в результатi (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i
балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний перiод, в
якому актив був списаний.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв
аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються.
Строки корисного використання основних засобiв:
- Будинки i споруди
до 55 рокiв;
- Машини та обладнання - до 5 рокiв;
- Транспортнi засоби до 8 рокiв;
- Iнструменти та iнвентар до 4 рокiв.
- Iншi
до 12 рокiв
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за

первинною вартiстю.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або
невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного використання
амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки
знецiнення данного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для
нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання переглядаються, як
мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного року. Змiна очiкуваного термiну корисного використання або
очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, вкладених в активi,
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї,
залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю
нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються в звiтi про
прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Строки корисного використання нематерiальних активiв:
- Програмне забезпечення - до 10 рокiв;
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання не амортизуються, а
тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi
потоки.
Термiн корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання
переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки доцiльно продовжувати вiдносити
даний актив в категорiю активiв з невизначеним термiном корисного використання. Якщо це
недоцiльно, змiна оцiнки термiну корисного використання - з невизначеного на обмежений
термiн - здiйснюється на перспективнiй основi.
Дохiд або витрати вiд списання з балансу нематерiального активу визначаються як рiзниця мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i визнаються в звiтi про
прибутки i збитки у момент списання даного активу з балансу.
Запаси
Запаси оцiнюються по найменшiй з двох величин: вартостi придбання або справедливої вартостi
реалiзацiї.
Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в
належний стан, враховуються таким чином:
Сировина i матерiали:
Готова продукцiя та незавершене виробництво:
- прямi витрати на матерiали i оплату працi, а також частка виробничих непрямих витрат,
виходячи з нормальної виробничої потужностi, але не включаючи витрати на позики.
Справедлива вартiсть реалiзацiї визначається як цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi, за
вирахуванням очiкуваних витрат на завершення виробництва i оцiнених витрат на реалiзацiю.
Знецiнення не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки мають мiсце, або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення
Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу
- це найбiльша з наступних величин:
- справедлива вартiсть активу, за вирахуванням витрат на продаж
- вигоди вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив

не генерує притоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд притоку що генеруються
iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його
вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається знецiненим i списується до вiдшкодовуваної
вартостi. При оцiнцi вартостi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються по
ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової
вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на продаж застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки
пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн акцiй дочiрнiх компанiй, що
вiльно обертаються на ринку, або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, то Товариство
розраховує вiдшкодовувану вартiсть активу. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення
вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася
для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу, з часу останнього визнання збитку вiд
знецiнення. Вiдновлення обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує
його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за
вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив признавався б у випадку, якщо в попереднi роки
не був би визнаний збиток вiд знецiнення.
Таке вiдновлення вартостi визнається в звiтi про прибутки i збитки, за винятком випадкiв, коли
актив враховується по переоцiненiй вартостi. У останньому випадку вiдновлення вартостi
враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi
кошти в банках i в касi.
Оренда
Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на
аналiзi змiсту операцiї. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи
залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить
право користування активом в результатi даної операцiї.
Товариство як орендар
Фiнансова оренда, по якiй до Товариства переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку орендних вiдносин по
справедливiй вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на
фiнансування i зменшенням основної суми зобов'язання по орендi так, щоб вийшла постiйна
ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються
безпосередньо в звiтi про прибутки i збитки.
Орендованi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання активу. Проте
якщо вiдсутня обгрунтована упевненiсть в тому, що до Товариства перейде право власностi на
актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв:
розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди.
Платежi по операцiйнiй орендi визнаються як витрати в звiтi про прибутки i збитки рiвномiрно
протягом всього термiну оренди.

Товариство як орендодавець
Договори оренди, по яких у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд
володiння активом класифiкуються як операцiйна оренда. Первиннi прямi витрати, понесенi при
укладеннi договору операцiйної оренди, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду
активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй основi, що i дохiд вiд оренди. Платежi
по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.
3. Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату
винесення думок, визначення оцiнних значень i допущень, якi впливають на указуванi в
звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про
умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть вiдносно цих допущень i оцiнних значень може
привести до результатiв, якi можуть потребувати в майбутньому iстотних коригувань до
балансової вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi допущення i
оцiнки.
Основнi допущення про майбутнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть
послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом
наступного фiнансового року, розглядаються нижче.
Товариство протягом останнiх рокiв має фiнансовим результатом дiяльностi чистi збитки, якi є
наслiдком високих процентних витрат на позики та неоперацiйних курсових рiзниць. За
наслiдками 2015 року чистi активи Товариства є вiд'ємними.
Цi обставини вказують на iснування значної невизначеностi, результат якої залежить вiд
майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Товариства, та яка може поставити пiд
сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Значна невизначенiсть - це ризики, зумовленi внутрiшньо- та зовнiшньоекономiчними й
полiтичними чинниками, якi на дату цього звiту не пiдлягають об?рунтованому прогнозуванню.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi
потоки, перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин:
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж заснований на наявнiй iнформацiї по
тих комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, що мають обов'язкову силу або на
спостережуваних ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з
вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд використання заснований на моделi дисконтованих
грошових потокiв. Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають
дiяльнiсть по реструктуризацiї, по проведенню якої у Компанiї ще немає зобов'язань, або iстотнi
iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi
потоки i перевiряється на предмет знецiнення. Вiдшкодовувана вартiсть найбiльш чутлива до
ставки дисконтування, використовуваної в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до
очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв зростання, використаних в цiлях екстраполяцiї.
Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi
кошти в банках i в касi.

Податки
Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум i термiнiв отримання
майбутнього доходу оподаткування iснує невизначенiсть. З урахуванням значної
рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi наявних договiрних
вiдносин, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або
майбутнi змiни таких допущень можуть спричинити майбутнi корегування вже поданих в
звiтностi сум витрат або доходiв по податку на прибуток. Iснує ризик виникнення вiдмiнностей
iнтерпретацiй податкового законодавства компанiєю-платником податкiв i вiдповiдним
податковим органом.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Стандарти та iнтерпритацiї Застосовуються до рiчних звiтних перiодiв,що починаються з або
пiзнiше
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
1 сiчня 2015року
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам"
1 липня 2014 року
Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСБО 38 "Нематерiальнi активи"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи"
1 сiчня 2015 року
Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
1 сiчня 2015 року
Застосування вищезгаданих стандартiв не зробить суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства у вiдповiдностi до МСФЗ в майбутньому.
Виручка
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., компоненти виручки представленi наступним чином:
Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг тис.грн.
послуги готелю
24 477
послуги ресторану
15 626
Усього виручка
40 103
Собiвартiсть реалiзацiї
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., компоненти собiвартостi реалiзацiї представленi
наступним чином: тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Собiвартiсть товарiв, сировини
Усього собiвартiсть

(20 510)
(6 494)
(27 004)

Загальнi адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., загальнi адмiнiстративнi витрати представленi
наступним чином:
тис.грн.
Послуги стороннiх органiзацiй
(2 120)
Заробiтна плата та нарахування на неї
(810)
Амортизацiя
(92)
Iнше (в т.ч. податки)
(676)
Усього загальнi адмiнiстративнi витрати
(3 698)
Витрати на збут
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., витрати на збут представленi наступним чином:

Послуги стороннiх органiзацiй
Комiсiйна винагорода
Iнше
Усього витрати на збут

тис.грн.
(143)
(893)
(335)
(1 371)

Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., iншi операцiйнi витрати представленi наступним чином:
Усього iншi операцiйнi витрати
( 1 167) тис.грн.
Фiнансовi витрати i доходи, нетто
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., фiнансовi доходи i витрати представленi наступним
чином:
тис.грн.
Вiдсотки по кредитам
(19 232)
Iншi фiнансовi витрати
(100)
Вiдсотки отриманi
26
Iншi фiнансовi доходи
3
Усього фiнансовi витрати i доходи, нетто
(19 303)
Iншi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., iншi доходи представленi наступним чином:
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
10312 тис.грн.
Iншi доходи
Усього iншi доходи
10312 тис.грн.
Iншi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., iншi витрати представленi наступним чином:
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй
(10 313)
Збитки вiд неоперацiйної курсової рiзницi
(144 576)
Iнше
(25)
Всього iншi витрати
(154 914)
Витрати на оплату працi
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., витрати на оплату працi представлена наступним чином:
тис.грн.
Заробiтна плата
9 458
Соцiальнi нарахування
2 142
Усього витрати на оплату працi
11 600
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., складає: 172
чоловiк
Структура витрат на оплату працi по функцiї витрат за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р.
представлена наступним чином:
тис.грн.
Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу
(719)
Заробiтна плата iншого персоналу
(10 881)
Усього витрати на оплату працi
(11 600)
Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2015 р. основнi засоби представленi наступним чином:
Первiсна
Придбання Вибуття Знос Нараховано Вибуття Балансова Балансова
вартiсть
за рiк
вартiсть
вартiсть
31.12.14
31.12.14
31.12.15

Тис.грн
тис.грн.
1. Земля та 165.017
350
будiвлi
2.Машини та
обладнання
2.839
406
3.Транспортнi
засоби
1.086
87
4. Iнструменти 5.877
113
та iнвентар
5.Iншi необоротнi 2.501
469
активи
Всього
177 320
1.425

тис.грн. тис.грн.
(45.391) (2.454)
(7)

(1.452)

-

(359)

-

(591) (110) (2.609) (623) (2.405)
(7)

тис.грн.
119.626

тис.грн.
117.522

1.387

1.427

495
3.268

472
2.758

(549)

-

96

(52.448) (4.095)

-

124.872

16
122.195

Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2015 р. нематерiальнi активи представленi наступним чином:
Iшi нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть
тис.грн
31 грудня 2014 р.
326
Надходження
6
Вибуття
Первiсна вартiсть
332
31 грудня 2015 р
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2014 р.
(271)
Амортизацiйнi вiдрахування
(8)
Вибуття амортизацiї
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2015 р.
(279)тис.грн
Балансова вартiсть нематерiальних активiв
тис.грн
31 грудня 2014 р.
55
31 грудня 2015 р.
53
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2015 р. торгова та iнша дебiторська заборгованнiсть представленi
наступним чином:
31 грудня 2014р., 31 грудня 2015р.,
тис.грн.
тис.грн
Торгова дебiторська заборгованiсть
429
. 842
Заборгованiсть за виданими авансами
608
1 567
Заборгованiсть з нарахованих Iнша дебiторська заборгованiсть
28
23
Резерв сумнiвних боргiв
(375)
(375)
Податки та обов'язковi платежi
24
-Усього торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть
714
2 057
Векселi отриманi
Заборгованнiсть по отриманним векселям представлена заборгованнiстю за простими векселям,

ємiтованними резидентами України в нацiональнiй валютi. Векселi є безпроцентними з
термiном погашення "за пред'явленням". Станом на 31 грудня 2014 р. векселi отриманi
представленi наступним чином:
31 грудня 2014р., 31 грудня 2015р.,
тис.грн
тис.грн
Векселi отриманi
116000
112 000
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня 2015 р. грошовi кошти та їх еквiваленти представленi наступним чином:
31 грудня 2014р., 31 грудня 2015р.,
тис.грн.
тис.грн.
Грошовi кошти в банку, Грн.
452
997
Грошовi кошти в банку, Дол. США
Грошовi кошти в банку, Євро
14
176
Грошовi кошти в банку, Рублiв
Грошi в дорозi
98
53
Готiвка
40
59
Усього грошовi кошти та їх еквiваленти
604
1 285
Статутний капiтал
31 грудня 2014р., 31 грудня 2015р.,
Кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй
(не в тисячах) шт
(не в тисячах) шт
Акцiї iменнi простi номiналом 1,59 ГРН
62 893 085
62 893 085
Оголошений статутний капiтал
100000005,15 грн. 100000005,15грн
Тип акцiй - простi, iменнi, форма випуску - бездокументарна. Акцiй на пред'явника немає,
привiлейованих акцiй немає. Номiнальна вартiсть акцiї - 1,59 грн., кiлькiсть акцiй в обiгу - 62
893 085 шт. Дата останньої реєстрацiї випуску i номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 06.08.
2010 року, № 633/1/10. Назва органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску: Нацiональна
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Кредити та позики
Станом на 31 грудня 2015 р. зобов'язання по кредитам та займам представленi наступним чином:
Ставка,
Дата
31 грудня
31 грудня
рiчна %
погашення Валюта
2014 р.,
2015 р.,
тис.грн
тис.грн.
Довгостроковi кредити та
позики
ПАТ ВТБ Банк
0,1%
04.04.2016 Дол США 189 223
288 008
ПАТ "Перший
Iнвестицiйний Банк"
12.50%
16.12.2016 Дол.США
50 278
72 591
FOLCDALE Trading Limited
9,0%
26.09.2016 Дол.США 15 611
23 760
Усього кредити та позики
255.112
384 359
Пiсля дати балансу планується пiдписати Договiр про внесення змiн до Кредитного договору
вiд 23.07.2007 з ПАТ ВТБ Банком, згiдно якого буде продовжений термiн дiї Кредитного
договору з дiючою вiдсотковою ставкою.. Пiсля дати балансу пiдписаний Договiр про внесення
змiн до Кредитного договору вiд 20,08.2010 з ПIБ ,згiдно якого 25.02.2016 року повернено
частину тiла кредиту в розмiрi 1 300 000,00 дол.США.
В зв'язку з значним коливанням вартостi валюти це значною мiрою вплинуло на залишкову
вартiсть по Кредитному договору.

Векселi виданi
Станом на 31 грудня 2015 р. векселi виданi представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р., 31 грудня 2015 р.,
Тис.грн.
тис.грн.
Векселi виданi короткостроковi
14 052
11.000
Усього векселi виданi
14 052
11 000
Всi векселi є безпроцентними з термiном погашення "за пред'явленням".
Iншi довгостроковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання.
Станом на 31 грудня 2015 р. вiдстроченi податковi зобов'язання представленi наступним
чином:
31 грудня 2015р., 31 грудня 2015р.,
тис.грн.
тис.грн.
14 450
16 079
Операцiї з пов'язаними сторонами
Зв'язаними сторонами для Товариства: є засновники та учасники емiтента (крiм акцiонерiв, якi
не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капiталi Товариства;
посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; особи, що дiють вiд iменi Товариства за
вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство; особи, якi вiдповiдно до
законодавства України контролюють дiяльнiсть Товариства; юридичнi особи, що
контролюються Товариством або разом з ним перебувають пiд контролем третьої особи;
реєстратор, з яким пiдписано договiр про обслуговування, його керiвники та посадовi особи.
Акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% статутного капiталу Компанiї, станом на 31 грудня 2015
р. i на дату пiдписання цiєї фiнансової звiтностi немає.
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi, сторони визначаються як пов'язанi, якщо одна iз сторiн має
можливiсть контролювати чи здiйснювати значний вплив на процес прийняття iншою стороною
фiнансових чи операцiйних рiшень. У визначеннi кожної можливо пов'язаної сторони, увага
направлена на сутнiсть вiдносин, а не на юридичну форму.
Винагорода ключового управлiнського персоналу
Сума винагороди(заробiтної плати) ключовому управлiнському персоналу за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р., складає 364,9 тис. грн. Винагорода в основному складає заробiтну плату.
Умовнi та контрактнi зобов'язання
Економiчна ситуацiя
Операцiйна дiяльнiсть Товариства здiйснюється на територiї України.. Закони та iншi
нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємств в Українi, можуть пiддаватися змiнам
за невеликi промiжки часу. Як результат цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства
можуть пiддаватися ризику у випадку несприятливих змiн у полiтичному та економiчному
середовищi.
Податковий ризик
Внаслiдок нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все
бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве i загальнодержавне податкове

законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, зустрiчаються випадки їх непослiдовного
застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв i норм може призвести до
серйозних штрафiв.
Юридичний ризик
На протязi своєї господарської дiяльностi Товариство брало участь у судових розглядах з
недобросовiсними контрагентами. При цьому, в основному, iнiцiатором розглядiв є Товариство,
з метою запобiгання збиткiв у господарськiй сферi або вiдносно зменшення їх розмiру.
Керiвництво Товариства вважає, що судовi розгляди з таких питань не мають значного впливу
на її фiнансовий стан.
В 2015 роцi Товариство не приймало участi в судових справах.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства, включають кредити i позики, торгову i iншу
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є залучення
коштiв для фiнансування операцiй Товариства. У Товариствi є торгова i iнша дебiторська
заборгованiсть, грошовi кошти i короткостроковi депозити, векселi отриманi та виданi якi
виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Товариство також утримує iнвестицiї,
що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику i ризику лiквiдностi.
Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими ризиками. Керiвництво Товариства
стежить за тим, щоб дiяльнiсть Товариства, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснювалася
згiдно вiдповiднiй полiтицi i процедурам, а визначення i оцiнка фiнансових ризикiв i управлiння
ними вiдбувалися згiдно полiтицi Товариства та готовностi приймати на себе ризики.
Iнформацiя про вказанi ризики наводиться нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик -це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни
включають в себе такi типи ризику:
-ризик змiни процентної ставки;
-валютний ризик.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки -це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи на змiни ринкових процентних
ставок. Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься, насамперед, до довгострокових
боргових зобов'язаннях Товариства з плаваючою процентною ставкою. У звiтному перiодi у
Товариства всi довгостроковi зобов'язання з фiксованою процентною ставкою. Змiна
процентних ставок по довгостроковим зобов'язанням матиме наступний вплив:
Змiна ставки
Вплив (тис.грн,)
+5%
19 218
-5%
(19 218)
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть
Товариства до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, перш за все,

операцiйною дiяльнiстю Товариства (коли виручка чи витрати деномiнованi у валютi, що
вiдрiзняється вiд функцiональної валюти Товариства).
Вплив валютного ризику виглядає наступним чином:
31 Грудня 2014 р.
31 грудня 2015 р.
Долл. США тис Євро Долл. США тис Євро
Грошовi кошти та їх еквiваленти
38 54
Кредити та позики
(16 179)
(16 015)
Чистий вплив
(16 141)
(15 961)
Як видно, вплив валютного курсу на фiнансову стабiльнiсть Товариства великий. Збiльшення
курсу долара з 15,7685грн до 24,0007грн призвело до збiльшення суми заборгованостi по
Кредитних договорах з 255 112 тис. грн до 384 359 тис.грн. При подальшiй змiнi курсу валюти в
сторону збiльшення Товариству складно буде погасити заборгованiсть по Кредитних договорах.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти
не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтського договору.
Товариство схильне до кредитного ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю
(насамперед, торговельної дебiторської заборгованостi) валютнi операцiї та iншi фiнансовi
iнструменти. Максимальний кредитний ризик Товариства дорiвнює балансової вартостi
фiнансових активiв.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи
iнструмент планування поточної лiквiдностi. У звiтному перiодi ризик лiквiдностi в Товариствi
високий оскiльки у звiтному перiодi дiяльнiсть була планово-збиткова. Товариство планує вийти
на беззбитковий рiвень протягом найближчих двох рокiв.
Станом на 31 грудня 2015 р. фiнансовi зобов'язання Товариства, в розрiзi строкiв погашення та у
виглядi недисконтованих платежiв, виглядають наступним чином.
За
Менше 1 Вiд 1 до 5 Бiльше
Усього
пред'явленням
року
рокiв
5 рокiв
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
Кредити та позики
384 359
384 359
Торгова та iнша
кредиторська
20 743
25 157
45 900
заборгованiсть
iншi довгостроковi зобов'язання
Векселi виданi
11 000
11.000
ВСЬОГО
11 000
20 743
409 516
441 259
Управлiння капiталом
Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної
кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Товариства i
максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який
розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi.
31 грудня 2014 р.,
31 грудня 2015 р.,
тис.грн.
тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання
14 450
16 079
Кредити та позики
255 112
384 359

Векселi виданi
Торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть
iншi довгостроковi зобов'язання
За вирахуванням грошових коштiв та їх
еквiвалентiв
Чиста заборгованiсть
Капiтал
Капiтал та чиста заборгованiсть
Коефiцiєнт фiнансового важеля

14.052

11 000

23 580

45 900

(604)
306 590
(58 793)
247 797
(124 %)

(1 285)
456 053
(216 263 )
239 790
(190 %)

Подiї пiсля звiтної дати
Iстотних подiй пiсля звiтної дати не вiдбулося,якi би вплинули на коригування фiнансової
звiтностi за 2015 рiк.
Припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства
У найближчому майбутньому Товариство буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної
економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi
операцiї й їхнi результати.
Фiнансову звiтнiсть Товариства складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у
майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної
дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби
Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть безперервно в майбутньому та якби
воно реалiзовувало свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
Пiсля дати балансу планується пiдписати Договiр про внесення змiн до Кредитного договору
вiд 23.07.2007 з ПАТ ВТБ Банком, згiдно якого буде продовжений термiн дiї Кредитного
договору з дiючою вiдсотковою ставкою 0,1% рiчних.. Пiсля дати балансу пiдписаний Договiр
про внесення змiн до Кредитного договору вiд 20,08.2010 з Першим Iнвестицiйним Банком
,згiдно якого 25.02.2016 року повернено частину тiла кредиту в розмiрi 1 300 000,00 дол.США.
Генеральний директор

Балагурв А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.
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