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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО
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

-

ГОТЕЛЬНИЙ

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

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.phnr.com
(адреса сторінки)

25.04.2018
(дата)

в мережі Інтернет 25.04.2018
(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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
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
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала 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
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: " 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 юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент" - для ПрАТiв не заповнюється. "Iнформацiя про осiб, що володiють 10
вiдсотками та бiльше акцiями емiтента" - станом на 31.12.2017 р. не зареєстровано осiб, що
володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй товариства. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний
перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Опис бiзнесу" - для ПрАТiв не
заповнюється. "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. "Текст аудиторського висновку (звiту)" - для
ПрАТiв не заповнюється."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

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ 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)
194
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 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК
2) МФО банку
300506
3) Поточний рахунок
26009001011691
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК
5) МФО банку
300506
6) Поточний рахунок
26009001011691
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Сертифiкат вiдповiдностi
Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
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
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi

Опис

Внутрiшнi перевезення
пасажирiв легковими
автомобiлями на замовлення
Опис
Свiдоцтво про встановлення
категорiї готелю

Опис

Виробництво,транспортування
та постачання теплової енергiї
Опис
Здiйснення роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями
Опис
Здiйснення роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями
Опис

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).
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.
80
14.12.2015 Львiвська обласна державна
адмiнiстрацiя
Термiн дiї лiцензiї - необмежений
12017130464/1 22.08.2017
ДФС України ГУ ДФС у
20.09.2018
0855
Львiвськiй областi
Строк дiї лiцензiї з 21.09.2017 по 20.09.2018. Планується продовжити
дiю лiцензiї
17130447.25/55 10.05.2017
ФС України ГУ ДФС у
13.05.2018
82
Львiвськiй областi
Строк дiї лiцензiї з 14.05.2017 по 13.05.2018. Планується продовжити
дiю лiцензiї.

Здiйснення роздрiбної торгiвлi 17130447.25/55 10.05.2017
ДФС України ГУ ДФС у
13.05.2018
алкогольними напоями
81
Львiвськiй областi
Строк дiї лiцензiї з 14.05.2017 по 13.05.2018. Планується продовжити
Опис
дiю лiцензiї.
Здiйснення роздрiбної торгiвлi 17130447.25/55 10.05.2017
ДФС України ГУ ДФС у
13.05.2018
алкогольними напоями
81
Львiвськiй областi
Строк дiї лiцензiї з 14.05.2017 по 13.05.2018. Планується продовжити
Опис
дiю лiцензiї.
Здiйснення роздрiбної
17130447.26/55 10.05.2017
ДФС України ГУ ДФС у
13.05.2018
тютюновими виробами
83
Львiвськiй областi
Строк дiї лiцензiї з 14.05.2017 по 13.05.2018.Планується продовжити
Опис
дiю лiцензiї

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розмір часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Фонд Державного майна
України

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

-

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
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 (призначено)
18.04.2014, 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 Наглядовою радою Товариства, 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 та Положенням про виконавчий орган
(Генерального директора).. Рiчна винагорода Генерального директора визначається згiдно умов
контракту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №08 вiд 20.04.2011 р.) обрано з 21.04.2011на посаду
Генерального директора. Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №38 вiд 18.04.2014 р.)
продовжено термiн повноважень на три роки. Згiдно Додаткової угоди до Трудового контракту
термiн дiї Контракту дiє до моменту прийняття рiшення Наглядовою радою щодо припинення
повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального директора
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дєдик Тетяна Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка.
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера ВАТ ТГК "Днiстер".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
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 (призначено)
05.04.2017, 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". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав
згоди на розкриття паспортних даних.. Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до договору
укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР". Попереднi посади: 2007-2012 начальник вiддiлу
бронювання ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл", мiсцезнаходження: 01004,Україна м.Київ ,бульвар
Т.Шевченка/Пушкiнська
5-7/29.
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi
вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрано Членом
Наглядової ради .
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
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 (призначено)
05.04.2017, 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". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до
договору укладеного з ПрАТ ТГК "ДНIСТЕР". Попереднi посади 2004-2006- менеджер з
напрямку ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл"; 2006-2007 -фахiвець з електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр
Iнтернешнл" ;2007-2012- старший фахiвець з електронної комерцiї ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл"
;2012 -2016 ТОВ <ПРЕМЄР IНТЕРНЕШНЛ> начальник вiддiлу електронної комерцiї.,з 2016
,по теперiшнiй час -директор комерцiйний ТОВ <ТФ>ПРЕМЄР ТРЕВЕЛ>мерцiї ТОВ "Прем'єр,
мiсзнаходження : 01004,Україна м.Київ ,бульвар Т.Шевченка/Пушкiнська 5-7/29. Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР" якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року,
(протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрано Членом Наглядової ради . Рiшенням
Наглядової
ради
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР" (протокол б/н вiд 05.04.2017) обрано
Головою Наглядової ради
1) Посада

Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сазонова Тетяна Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
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 (призначено)
05.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
часть в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до договору
укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР".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 . Загальними зборами
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.)
прийнято рiшення обрано Членом Наглядової ради.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНIЯ",
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
38150620
4) Рік народження
0
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНIЯ", код ЄДРПОУ 38150620,
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 4-А, володiє 3,106% акцiй
товариства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016, 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". Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до договору укладеного з

ПАТ ТГК "ДНIСТЕР". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi вiдбулися 13 квiтня 2016 року та
згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол №б/н вiд 13.04.2016 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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
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 (призначено)
13.04.2016, 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". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр
винагороди встановлено вiдповiдно до договору укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР". 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..
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi
вiдбулися 13 квiтня 2016 року, (протокол б/н вiд 22.04.2015 р.) обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красуцька Ольга Борисiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
5
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 (призначено)

13.04.2016, 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". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр
винагороди встановлено вiдповiдно до договору укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР". 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. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi
вiдбулися 13 квiтня 2016 року, (протокол б/н вiд 22.04.2015 р.) обрано на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Палєва Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
IНачальник вiддiлу маркетингу та реклами ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017, 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". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до
договору укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР".2006-2012рр. ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл" менеджер з реклами, 2012-т.ч. ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл" - Начальник вiддiлу маркетингу та
реклами. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року,
(протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрано Членом Наглядової ради.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Iрина Юрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл", менеджер з фiнансового контролю
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017, обрано на З 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". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмiр винагороди встановлено вiдповiдно до договору укладеного з ПАТ ТГК "ДНIСТЕР". З
2006 - по т.ч. ТОВ "Прем'єр Iнтернешнл", 2006-2015 - економiст з фiнансової роботи; 2015 - по
т.ч. менеджер з фiнансового контролю.Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР", якi
вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрано
Членом Наглядової ради.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Генеральний
директор
Головний
бухгалтер
Член Наглядової
ради
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова ревiзiйної
комiсiї

Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Балагура Андрiй
Володимирович
Дєдик Тетяна
Олександрiвна
Воловiк Юрiй
Анатолiйович
Мороз Олександр
Володимирович
Сазонова Тетяна
Вiкторiвна
ТОВ
"СХIДНО-ЄВРОП
ЕЙСЬКА
ГОТЕЛЬНА
КОМПАНIЯ"
Черняк Георгiй
В'ячеславович
Красуцька Ольга
Борисiвна
Палєва Iрина
Олександрiвна
Резнiченко Iрина
Юрiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-

4
0

-

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

-

1

0

1

0

0

0

-

1

0

1

0

0

0

-

1

0

1

0

0

0

250

0,000397

250

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

1

0

1

0

0

0

-

3

0

3

0

0

0

257

0,000397

257

0

0

0

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

38150620

Усього

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

чергові
X

позачергові

05.04.2017
69,97
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ ТГК <ДНIСТЕР> (далi - Товариство), припинення повноважень
членiв лiчильної комiсiї. 2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
3.Звiт
Генерального
директора
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 4. Звiт
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку та
збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. 8. Про змiну типу
Товариства. 9. Про внесення змiн до статуту Товариства. 10. Про внесення змiн до
внутрiшнiх положень Товариства. 11. Про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13.
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 14. Про
схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що
укладений/укладенi з ПАТ <ВТБ БАНК> та/або укладання нових договорiв. 15.
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 за
2016рiк затвердити. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити. 5.
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2016 роцi та висновок
Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк
затвердити . 6.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (в т.ч. баланс, звiт
про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв,
примiтки до звiту). 7.У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками
роботи Товариства в 2016 роцi, прибуток за 2016 рiк не розподiляти, дивiденди не
нараховувати та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. 8. Змiнити
тип
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>
з
публiчного
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. .9 1. Внести змiни до
Статуту
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>, виклавши його в новiй
редакцiї, в тому числi змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>
на
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>. 2. Затвердити нову
редакцiю
Статуту
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>.
3.
Доручити
Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> з правом передоручення.
10.1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>, Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> та
Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР> та Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>, виклавши їх в новiй редакцiї. 2. Затвердити новi редакцiї Положення
про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>, Положення про
Наглядову
раду
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>, Положення про
Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> та
Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> та
ввести в дiю з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>. 3. Доручити Генеральному директору Товариства
пiдписати новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>,
Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР> та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>. 11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у
повному складi. . 12.Обрати членами Наглядової ради Товариства :Мороза
Олександра Володимировича;Сазонову Тетяну Вiкторiвну;Воловика Юрiя
Анатолiйовича; Резнiченко Iрину Юрiївну;Палєву Iрину Олександрiвну.
13.Затвердити умови договорiв,що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди Головi та членам Наглядової
ради встановити вiдповiдно до договорiв,що укладатимуться з Головою та
членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора
Товариства особою,яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та
членами Наглядової ради. Затвердити кошторис Наглядової ради Товариства в
межах рiчного обсягу оплати дiяльностi Голови та членiв Наглядової
ради.Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного
обсягу оплати дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради. 14 . Затвердити
Договiр № 29 про внесення змiн до Кредитного договору № 36/01/07 вiд 23 липня
2007 року, укладений з ПАТ <ВТБ БАНК>. Затвердити Договiр про внесення
змiн вiд 11 жовтня 2016 року до Iпотечного договору, посвiдченого Новосад О.П.
приватним нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу Львiвської
областi 28 лютого 2008 року в реєстрi за №994, укладений з ПАТ <ВТБ БАНК>.
15. 1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про
вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть
вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у
ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: - укладення договорiв (вчинення
правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством
граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; - укладання
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань
Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при
обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 2.

Уповноважити 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
Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.
позачергові
X
21.12.2017
67,47
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ ТГК <ДНIСТЕР> (далi - Товариство), припинення повноважень
членiв лiчильної комiсiї. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. 3. Про схвалення та/або вчинення правочинiв. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 1.Обрано лiчильну комiсiю.. 2. Обрано Голову Загальних
зборiв та секретаря. Встановлено регламент для доповiдi. 3. 1. Погодити
укладання Товариством з АБ <УКРГАЗБАНК>: - Генерального кредитного
договору №27/2017, iз Загальним лiмiтом кредитування в розмiрi 1 040 000 000,00
(один мiльярд сорок мiльйонiв) гривень, строком кредитування - 5 рокiв, з
базовим розмiром процентiв за користування кредитними коштами в межах
строку кредитування на строкову заборгованiсть, що встановлюється у
Додаткових договорах.
- Додаткового договору № 3 про вiдкриття
невiдновлювальної кредитної лiнiї до Генерального кредитного договору
№27/2017, на вiдкриття невiдновлюваної кредитної лiнiї в сумi 5 000 000,00 (п'ять
мiльйонiв) доларiв США 00 центiв в межах встановленого Загального лiмiту за
Генеральним кредитним договором. - Договору наступної iпотеки без
оформлення заставної, на передачу в iпотеку нерухомого майна - будiвлi готелю
лiт. "А-9" загальною площею 13 420 кв.м., що знаходиться за адресою: Львiвська
обл., м. Львiв, вул. Матейка Я., буд.6. - Договору iпотеки без оформлення
заставної на передачу в iпотеку нерухомого майна - будiвлi котельнi пiд лiт. "Б-1"
загальною площею 78,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Львiвська обл., м.
Львiв, вул. Матейка Я., буд.6. - Договору застави (обладнання) на передачу в
заставу основних засобiв в кiлькостi 3 480 одиниць, що належать Товариству та
знаходяться за адресою: м. Львiв, вул. Матейка Я., буд.6. - Договору наступної
застави на передачу в заставу транспортних засобiв в кiлькостi 5 одиниць, що
належать Товариству. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства
Балагуру Андрiя Володимировича (або особу, яка виконує його обов'язки у разi
його тимчасової вiдсутностi) визначати iншi умови зазначених договорiв на
власний розсуд (без будь-яких обмежень, зокрема, але не виключно щодо
суми/лiмiту кредитування, строку кредитування, мети/цiльового призначення,
розмiрiв процентних ставок, комiсiй, штрафiв, iнших платежiв, обсягу
вiдповiдальностi, зобов'язань Товариства, предметiв забезпечення (iпотеки,
застави), тощо) та пiдписати їх вiд iменi Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

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.

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
122 267
139 659
117 543
134 063
1 857
2 409
358
243
0
0
2 509
2 944
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
122 267
139 659
117 543
134 063
1 857
2 409
358
243
0
0
2 509
2 944
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
122 267
139 659
0
0
122 267
139 659
По будiвлях та спорудах - первiсна вартiсть становить 187 096 тис. грн.,
сума нарахованого зносу 53 033 тис. грн., ступiнь зносу 28,3%.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить 4815 тис. грн.,
сума нарахованого зносу 2 406 тис. грн., ступiнь зносу 50,0%.
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить 1 052 тис. грн., сума
нарахованого зносу 809 тис. грн., ступiнь зносу 76,9%. Iншi основнi
засоби: первiсна вартiсть 14 737 тис. грн., сума нарахованого зносу 11
793 тис. грн., ступiнь зносу 80,0%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-5 662
-263 853
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал
100 000
100 000
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв товариства визначається згiдно рiшення НКЦПФР "Про
Опис
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.
Висновок 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 та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
130 512

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

у тому числі:
Кредитний договiр №27/2017
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 та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

22.12.2017
X

130 512
0

0,1
X

29.11.2022
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

15 431

X

X

X

0

X

X

X
X

6 741
152 684

X
X

X
X

д/н

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
05.04.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
3 000 000

5
213 655

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
1 404

Предмет
правочину

7
- укладення
договорiв (вчинення
правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов'язань особи
перед Товариством
граничною
сукупною вартiстю
до 3 000 млн. грн.,
при обов'язковому
попередньому
погодженнi iз
Наглядовою радою
Товариства; укладання договорiв
(вчинення
правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов'язань
Товариства перед
особою граничною
сукупною вартiстю
до 3 000 млн. грн.,
при обов'язковому
попередньому

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

8
06.04.2017

9
www.phnr.com

погодженнi iз
Наглядовою радою
Товариства
Опис:
05 квiтня 2017 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: - укладення договорiв
(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед
особою граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй - 62 893 085. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 42 816 985. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 42 809
821. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> - 3 575 Кiлькiсть голосуючих акцiй що утрималися - 3 589

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
29.11.2017

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3
Наглядова рада
ПрАТ
ТУРИСТИЧНО-ГО
ТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР"

Ринкова
вартість майна
або послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

4
130 000

5
213 655

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
60,84

Предмет
правочину

7
Укладення з АБ
<УКРГАЗБАНК>
Генерального
кредитного
договору №27/2017
та додаткових
договорiв до нього

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

8
30.11.2017

9
www.phnr.com

Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> вiд 29.11.2017 р. наданно згоду на
укладення значного правочину, а саме укладення з АБ <УКРГАЗБАНК> Генерального кредитного договору №27/2017 та додаткових договорiв до нього. Ринкова вартiсть
послуг, що є предметом даного договору 130 000 000.00 грн.. Сума кредиту 130 000 000.00 грн . Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом
правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за даними останьої рiчної
фiнансової звiтностi складає 60.84 Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
2
29.11.2017
Наглядова рада
179 559,278
213 655
85,02
Укладення з АБ
01.12.2017
www.phnr.com
ПРИВАТНОГО
<УКРГАЗБАНК>
АКЦIОНЕРНОГО
договiр iпотеки на
ТОВАРИСТВА
передачу в iпотеку
ТУРИСТИЧНО-ГО
будiвлю готелю.
ТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>
Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> вiд 29.11.2017 р. наданно згоду на
укладення значного правочину, а саме укладення з АБ <УКРГАЗБАНК> договiр iпотеки на передачу в iпотеку будiвлю готелю. Вартiсть застваного майна, що є предметом

iпотечного договору скаладає 179 559 278 грн.46 коп. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР> за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину до вартостi активiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 85,02.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
3
21.12.2017
Позачерговi загальнi
179 559,3
213 655
84,04
Укладення з АБ
22.12.2017
www.phnr.com
збори акцiонерiв
<УКРГАЗБАНК>
ПРИВАТНОГО
договору iпотеки на
АКЦIОНЕРНОГО
передачу без
ТОВАРИСТВА
оформлення
ТУРИСТИЧНО-ГО
заставної, на
ТЕЛЬНИЙ
передачу в iпотеку
КОМПЛЕКС
нерухомого майна <ДНIСТЕР>
будiвлi готелю лiт.
"А-9" загальною
площею 13 420
кв.м., що
знаходиться за
адресою: Львiвська
обл., м. Львiв, вул.
Матейка Я., буд.6.
Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> вiд
21.12.2017 р. (протокол вiд 21.12.2017) наданно згоду на укладення значного правочину, а саме укладення з АБ <УКРГАЗБАНК> договору iпотеки на передачу без
оформлення заставної, на передачу в iпотеку нерухомого майна - будiвлi готелю лiт. "А-9" загальною площею 13 420 кв.м., що знаходиться за адресою: Львiвська обл., м.
Львiв, вул. Матейка Я., буд.6. Ринокова вартiсть застваного майна, що є предметом iпотечного договору скаладає 179559.3 тис.грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 84,04% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61 191 472 простих iменних акцiй. Кiлькiсть
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ТГК "Днiстер" - 41 286 454 голосуючих простих iменних акцiй акцiй та 244 569 не голосуючих
простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 41 286 342 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 Додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
4
21.12.2017
Позачерговi загальнi
130 000
213 655
60,85
Укладення з АБ
22.12.2017
www.phnr.com
збори акцiонерiв
<УКРГАЗБАНК>
ПРИВАТНОГО
Генерального
АКЦIОНЕРНОГО
кредитного
ТОВАРИСТВА
договору №27/2017.
ТУРИСТИЧНО-ГО
ТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
<ДНIСТЕР>
Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> вiд
21.12.2017 р. (протокол вiд 21.12.2017р.) наданно згоду на укладення значного правочину, а саме укладення з АБ <УКРГАЗБАНК> Генерального кредитного договору

№27/2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору 130000 тис.грн. Сума кредиту 130000 тис.грн.. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>
за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 60.85% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61 191 472 простих iменних акцiй. Кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ТГК "Днiстер" - 41 286 454 голосуючих простих iменних акцiй акцiй та 244 569 не голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 41 286 342 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

1
05.04.2017
05.04.2017

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
06.04.2017
06.04.2017

25.04.2017
04.08.2017

26.04.2017
07.08.2017

29.11.2017

30.11.2017

29.11.2017

30.11.2017

29.11.2017

01.12.2017

12.12.2017

13.12.2017

21.12.2017

22.12.2017

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2017
2
1
2
2016
1
0
3
2015
1
0
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
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
про схвалення та/або вчинення правочинiв
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
-

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Чегорвi збори вiдбулись.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi збори вiдбулись.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
5
0
0
0
0
5
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
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 відбувались засідання наглядової ради? 51
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Комiтети не створювалися.
Інше (запишіть)
Комiтети не створювалися.

Ні
X
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створювалися.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети
не створювалися.
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

Ні

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)

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 зі 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?
Загальн
Виконав
Не
Наглядов
і збори
чий
належит
а рада
акціоне
орган
ь до

рів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

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

Так
X
X
X

Ні

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
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
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
так
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
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
-(запишіть)

X
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
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
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
--

X
X
X
X
X

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

1

2

3
4

5

6

7
8

9

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми
вiдповiдальнiстю Аудиторська
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи фiрма "Контракти-Аудит".
підприємця)
20845165
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
м. Львiв, вул. Зелена,109.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
номер: 0705, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер -, серія -,
Реєстраційний номер, серія та номер,
номер -, дата видачі , строк дії
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
номер: 332/4, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
17.09.2016
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
з 01.01.2017 по 31.12.2017
Звітний період, за який проведено
аудит фінансової звітності
01 - безумовно позитивна
Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Ми провели аудит фiнансової
Пояснювальний параграф (у разі
звiтностi Приватного
наявності)
акцiонерного товариства
"Туристично-готельний
комплекс "Днiстер", код за
ЄДРПОУ 13828634,
мiсцезнаходження: м. Львiв,
вул. Я. Матейка, 6 (далi Товариство), що складається з
Балансу (Звiту про фiнансовий
стан) на 31 грудня 2017 року,
Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд),
Звiту про рух грошових коштiв

10
11
12
13

Номер та дата договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення
аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

(за прямим методом), Звiту про
власний капiтал за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, i
примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових
полiтик. На нашу думку,
фiнансова звiтнiсть, що
додається, вiдображає
достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2017
року, його фiнансовi
результати i грошовi потоки за
рiк, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi МСФЗ).
номер: б/н, дата: 19.10.2017
дата початку: 19.10.2017, дата
закінчення: 26.03.2018
26.03.2018
32 500,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР"
Львівська область, Галицький р-н

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Діяльність готелів і подібних засобів
Вид економічної
тимчасового розміщування
діяльності
Середня кількість працівників: 194
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
01.01.2018

за ЄДРПОУ

13828634

за КОАТУУ

4610136600

за КОПФГ

230

за КВЕД

55.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив
1
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

Код
рядка
2

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

43
332
( 289 )
941
122 267
182 459
( 60 192 )
0
0
(0)
0
0
(0)

65
377
( 312 )
825
139 659
207 700
( 68 041 )
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

0

0

Усього за розділом I
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

Пасив
1
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

1095

123 258

140 556

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 298
844
0
0
454
0
0
75 000

1 953
1 369
0
0
584
0
0
0

1125

431

465

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

4 297
355
2
0
0
42
5 890
3 006
92
2 743
78
0

579
2
2
0
0
28
1 200
2 056
54
1 578
171
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
90 397

0
0
0
0
12
6 466

1200

0

0

1300

213 655

147 022

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

100 000
0
75 359
1 665
0
0
532
-441 409
(0)
(0)
0

100 000
0
73 701
1 665
0
0
532
-181 560
(0)
(0)
0

Код
рядка

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.

1495

-263 853

-5 662

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

15 729
0
365 024
0
0
0
0
0
0

15 431
0
130 512
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
380 753

0
0
0
0
0
0
0
145 943

1600
1605

0
40 607

0
0

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

0
958
124
0
127
429
996
1
0
0
1 281
0
0
52 232
96 755

0
855
677
0
238
580
1 332
1
0
0
2 602
0
0
456
6 741

1700

0

0

1800
1900

0
213 655

0
147 022

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "ДНIСТЕР"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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

Код
рядка
2

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

2000

59 634

50 356

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 37 029 )
(0)

( 32 558 )
(0)

2090

22 605

17 798

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
468

0
0
0
3 146

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 9 915 )
( 2 469 )
( 237 )

( 4 758 )
( 918 )
( 355 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 452

14 913

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

37
259 299
0
( 3 523 )
(0)
( 8 372 )
0

16
3
0
( 7 447 )
(0)
( 55 428 )
0

2290

257 893

0

2295
2300

(0)
298

( 47 943 )
350

2305

0

0

2350

258 191

0

2355

(0)

( 47 593 )

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
258 191

0
-47 593

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
14 632
Витрати на оплату праці
2505
14 864
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 268
Амортизація
2515
8 794
Інші операційні витрати
2520
7 218
Разом
2550
48 776
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
62 893 085
62 893 085

За аналогічний
період
попереднього
року
4
12 919
11 716
2 590
4 313
6 072
37 610
За аналогічний
період
попереднього
року
4
62 893 085
62 893 085

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
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.

2610

4,105200

-0,756000

2615

4,105200

-0,756000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"ДНIСТЕР"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 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:

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

22 369
0
0
248
0
50 164
72

20 160
0
0
196
0
40 954
18

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
123
0
0
0
16

0
231
0
0
0
2 380

3100
3105
3110
3115
3116

( 13 576 )
( 10 851 )
( 2 921 )
( 7 326 )
(0)

( 14 119 )
( 9 062 )
( 2 471 )
( 9 495 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 19 048 )
( 101 )
(0)

( 7 604 )
( 73 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 321 )
18 848

(0)
( 104 )
21 011

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
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.

3200
3205

143 948
0

194 953
0

3215
3220
3225
3230

37
0
0
0

16
0
0
0

3235

0

0

3250

18 272

0

3255
3260
3270
3275

( 112 183 )
( 19 810 )
(0)
(0)

( 125 640 )
( 9 787 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
30 264

(0)
59 542

3300
3305

1 230
129 530

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

( 1 230 )
( 176 203 )
(0)
( 3 320 )
(0)

(0)
( 68 840 )
(0)
( 10 003 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 80 )
-50 073
-961
3 006
11
2 056

(0)
-78 843
1 710
1 285
11
3 006

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"ДНIСТЕР"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2017 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
(витрати) від первісного визнання
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

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

4

оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
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

3560

0

0

0

0

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

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 грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/в

3305

0

Х

0

Х

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
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"ДНIСТЕР"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

13828634

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
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

2
4000
4005

3
100 000
0

4
75 359
0

5
1 665
0

6
532
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-441 409
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
75 359

0
0
1 665

0
0
532

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-263 853
0

0
0
-441 409

0
0
0

0
0
0

0
0
-263 853

0

258 191

0

0

258 191

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

Спрямування прибутку до
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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

-1 658
0

0
0

0
0

1 658
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
100 000

-1 658
73 701

0
1 665

0
532

259 849
-181 560

0
0

0
0

258 191
-5 662

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного акцiонерного товариства
Туристично-готельний комплекс <ДНIСТЕР> за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 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 2011 року було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з
Вiдкритого акцiонерного товариства Туристично-готельний комплекс <ДНIСТЕР> на Публiчне
акцiонерне товариство Туристично-готельний комплекс <ДНIСТЕР> у вiдповiдностi до Закону
України <Про акцiонернi товариства>. 05.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
ТГК <ДНIСТЕР> прийнято рiшення внести змiни до Статуту, виклавши його в новiй редакцiї, в
тому числi змiнити найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР>
на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС <ДНIСТЕР> (далi Товариство). Iдентифiкацiйний код Товариства: 13828634. Юридична адреса: 79000, м. Львiв,
вул. Матейка, 6. Фактичне мiсцезнаходження: 79007, м. Львiв, вул. Матейка, 6.
Тел.(032)297-43-08. Основнi види дiяльностi - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового
розмiщування; дiяльнiсть ресторану, надання послуг мобiльного харчування. Товариство
здiйснювало дiяльнiсть у 2017 роцi на пiдставi таких лiцензiй: - лiцензiя на здiйснення
роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, реєстрацiйний №16130447.25/8390 вiд 17.08.2016 р.,
видана ДФС України ГУ ДФС у Львiвськiй областi,строк дiї лiцензiї з 21.09.2016 р. по
20.09.2017 р.; - лiцензiя на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, реєстрацiйний
№12017130464/10855 вiд 22.08.2017 р., видана ДФС України ГУ ДФС у Львiвськiй областi,
строк дiї лiцензiї з 21.09.2017 р. по 20.09.2018 р.; - лiцензiяна здiйснення роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями, реєстрацiйний №16130447.25/2730 вiд 18.04.2016 р., видана ДФС
України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк дiї лiцензiї з 14.05.2016 р. по 13.05.2017 р.; лiцензiя на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, реєстрацiйний
№17130447.25/5582 вiд 10.05.2017 р., видана ДФС України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк
дiї лiцензiї з 14.05.2017 р. по 13.05.2018 р.; - лiцензiяна здiйснення роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями, реєстрацiйний №16130447.25/2728 вiд 18.04.2016 р., видана ДФС
України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк дiї лiцензiї з 14.05.2016 р. по 13.05.2017 р.; лiцензiя на здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, реєстрацiйний
№17130447.25/5581 вiд 10.05.2017 р., видана ДФС України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк
дiї лiцензiї з 14.05.2017 р. по 13.05.2018 р.; - лiцензiяна здiйснення роздрiбної торгiвлi
тютюновими виробами, реєстрацiйний №16130447.26/2729 вiд 18.04.2016 р., видана ДФС
України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк дiї лiцензiї з 14.05.2016 р. по 13.05.2017 р.; лiцензiя на здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами, реєстрацiйний
№17130447.26/5583 вiд 10.05.2017 р., видана ДФС України ГУ ДФС у Львiвськiй областi, строк
дiї лiцензiї з 14.05.2017 р. по 13.05.2018 р.; -лiцензiя на внутрiшнi перевезення пасажирiв
легковими автомобiлями на замовлення (серiя АЕ №267881, видана Державною iнспекцiєю
України з безпеки на наземному транспортi 05.11.2013 року, строк дiї лiцензiї з 06.11.2013 р. необмежений); -лiцензiя на вид дiяльностi:виробництво, транспортування та постачання
теплової енергiї (видана згiдно з рiшенням за №80 вiд 14.12.2015 р. Львiвської обласної
державної адмiнiстрацiї, термiн дiї - необмежений). Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня
2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 194 осiб. Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 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 ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. 2.1. Концептуальна
основа фiнансової звiтностi Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ),
включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї
чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня
2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а
саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Товариство застосувало
вищезгаданi змiни до стандартiв у частинi, що стосується дiяльностi Товариства. При
формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 2.2. Прийняття
нових та переглянутi стандарти, їхнiй вплив на фiнансову звiтнiсть В складi МСФЗ, офiцiйно
наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9
<Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 <Дохiд за договорами iз замовниками>, якi набувають
чинностi з 01 сiчня 2018 року. Оскiльки застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi
дозволяється, то керiвництвом Товариства прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9
<Фiнансовi iнструменти> до фiнансових звiтiв Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня
2016 року. МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i
зобов'язань. Положення цього стандарту можуть суттєво впливати на фiнансову звiтнiсть
Товариства. Крiм того, нижче наведенi змiни у МСФЗ, якi були прийнятi станом на 31 серпня
2017 року, та вступають в дiю для перiодiв, що починаються 01 сiчня 2017 року i закiнчуються
31 грудня 2017 року та пiсля цiєї дати:
Поправки до МСБО 12 <Визнання вiдстрочених
податкових активiв по вiдношенню до нереалiзованих збиткiв> 01 сiчня 2017 р. Поправки до
МСБО 7 <Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї> 01 сiчня 2017 р. Щорiчнi удосконалення
МСФЗ, перiод 2014 - 2016 роки 01 сiчня 2017 р.
При складаннi фiнансової звiтностi
Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та
КМТФЗ, якi належать до його операцiй, що набрали чинностi на дату випуску фiнансової
звiтностi Товариства за 2017 рiк. 2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта,
ступiнь округлення Валюта подання фiнансової звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi,
якою є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень,
округлених до цiлих тисяч. 2.4. 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. 2.5. Рiшення про затвердження фiнансової
звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
Генеральним директором Товариства 12 березня 2018 року. 2.6. Звiтний перiод фiнансової
звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний
рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ
ПОЛIТИКИ Загальнi положення щодо облiкових полiтик Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi Товариством 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 подiй 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 нижче 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. Нижче 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 за курсом НБУ у функцiональну валюту, що дiє на звiтну дату.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються за курсом НБУ, що дiяв на дату здiйснення первинних операцiй. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом
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 за справедливою
вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, знижок на повернення, а також
податкiв або мит з продажу. Товариство аналiзує договори, що укладаються ним i за якими
передбачають отримання виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи
виступає воно як принципал або агент. Для визнання виручки також повиннi виконуватися
наступнi критерiї.
Надання послуг Виручка вiд продажу товарiв визнається, коли iстотнi ризики i вигоди вiд
володiння товаром переходять до покупця. Надання послуг Виручка вiд надання послуг
(виконання робiт) визнається виходячи iз стадiї завершеностi робiт/послуг. Стадiя завершеностi
робiт/послуг оцiнюється як вiдсоток витраченого робочого часу до звiтної дати вiд загальної
розрахункової кiлькостi робочого часу за кожним договором. 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 процентними фiнансовими активами,
класифiкованими як такi, 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 за прямолiнiйним методом 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 за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових
податкових 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 податкових рiзницях. Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiх тимчасових
рiзницях, що вiднiмаються, невикористаним податковим пiльгам i невикористаним податковим
збиткам у 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,
вiдображається безпосередньо у власному 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 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 урахуванням суми податку на додану вартiсть. Чиста сума
податку на додану вартiсть, що сплачується або вiдшкодовується податковими органами,
включається до дебiторської та кредиторської заборгованостi, вiдображенiй 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 за категорiями. 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 до категорiї 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.
Категорiя "позики i дебiторська заборгованiсть" є непохiдними фiнансовими активами з

установленими 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 до
складу доходiв вiд фiнансуванняв Звiтi про фiнансовi результати. Витрати, обумовленi
знецiненням, визнаються в Звiтi про фiнансовi результати у складi витрат по фiнансуванню.
Категорiя "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. Категорiя "фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу", включає пайовi i
борговi цiннi папери. Пайовi iнвестицiї, класифiкованi як такi, 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 в 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 стосовно них 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 є iндивiдуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва
знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його
значущостi, воно 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 облiкового 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 уЗвiтi 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 уЗвiтi 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 за
категорiями. 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 такi, 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. У категорiї "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 уЗвiтi 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, потрiбнi певнiприпущення для
встановлення справедливої вартостi. Припущення включають урахування таких початкових
даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо даних
чинникiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, подану у
фiнансовiй звiтностi. Основнi засоби Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям
визнання активу, оцiнюється за його собiвартiстю. 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 зв'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до
стану, необхiдного 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 є
вiдмiнною вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. Собiвартiсть активу, створеного
власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв як i для придбаного
активу. Товариство обрало своєю облiковою полiтикою для оцiнки основних засобiв пiсля їх
визнання модель переоцiнки. За цiєю моделлю пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв
(справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) облiковується за переоцiненою сумою,
яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена
амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд
проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд
тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних об'єктiв основних
засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його
балансової вартостi, Товариство проводить подальшу переоцiнку. Деякi об'єкти основних
засобiв можуть зазнавати значних i непостiйних змiн справедливої вартостi, потребуючи
щорiчної переоцiнки. Такi частi переоцiнки не потрiбнi для об'єктiв основних засобiв лише з
незначною змiною справедливої вартостi. У такому разi достатньо оцiнювати їх кожнi три або
п'ять рокiв. Пiд час переоцiнки об'єктiв основних засобiв Товариство може розглядати будь-яку
суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки за допомогою одного з таких методiв: а)
перерахункомнакопиченої амортизацiї пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу,
так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод
можна застосовувати, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його
амортизовану вiдновлювану собiвартiсть; б) виключеннямнакопиченої амортизацiї з валової
балансової вартостi активу,при цьому чистувартiсть перераховують до переоцiненої вартостi
активу. Цей метод можна використовувати для будiвель. Об'єкти, якi входять до одного класу
основних засобiв, переоцiнюються одночасно, щоб запобiгти вибiрковiй переоцiнцi активiв i
включенню у фiнансову звiтнiсть сум, у яких змiшанi витрати та вартостi на рiзнi дати. Якщо
балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому
сукупному доходi та накопичується у власному капiталi за рядком <Капiтал у дооцiнках>. Проте

це збiльшення має визнаватися в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення вiд
переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане в прибутку чи збитку. Якщо балансова
вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися в прибутку чи
збитку. Проте зменшення вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове
сальдо дооцiнки щодо цього активу. Зменшення, визнане в iншому сукупному доходi, зменшує
суму, акумульовану у власному капiталi на рахунку власного капiталу за рядком <Капiтал у
дооцiнках>. Товариство переносить частину дооцiнки, коли актив використовується.В цьому
випадку сума перенесеної частини дооцiнки буде рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на
переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi
активу. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток
або збиток, а переноситься до нерозподiленого прибутку в складi власного капiталу. Крiм того,
залишок дооцiнки активу, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Амортизацiя
основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом оцiночного строку їх
корисного використання. 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 фiнансовi
результати 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. Лiквiдацiйна вартiсть внаслiдок її несуттєвостi
визнана рiвною нулю. Строки корисного використання основних засобiв Товариства: - будiвлi 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.
Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або
невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим строком 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 строком корисного використання переглядаються, як
мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного року. Змiна очiкуваного строку 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 строком корисного використання визнаються в Звiтi про
фiнансовi результати в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Строки корисного використання нематерiальних активiв: - програмне забезпечення до 10 рокiв.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а
тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi
потоки. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком
використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки доцiльно
продовжувати вiдносити даний актив до категорiї активiв з невизначеним строком корисного
використання. Якщо це недоцiльно, змiна оцiнки строку корисного використання - з
невизначеного на обмежений - 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 фiнансовi результатив
момент списання даного активу з балансу. Запаси Запаси оцiнюються у Звiтi про фiнансовий
стан за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть
запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд
час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.

Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва.
Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних
витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. Розподiл постiйних
виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на нормальнiй
потужностi виробничого устаткування. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються
витратамитого перiоду, в якому вони понесенi. Якщо витрати на переробку кожного продукту
неможливо визначити окремо, вони розподiляються на продукти на основi рацiональної та
послiдовної бази розподiлу. Розподiл може базуватися на вiдповiднiй цiнi продажу кожного
продукту - на етапi виробничого процесу, коли продукти вже можна вiдокремити один вiд
одного, або на момент завершення виробництва продукту. Якщо у виконавця послуг є запаси,
вони оцiнюються за витратами на їх виробництво. Такi витрати складаються переважно з витрат
на оплату працi та iнших витрат на персонал, безпосередньо зайнятий наданням послуг,
включаючи керiвний персонал, i з вiдповiдних накладних витрат. Собiвартiсть одиниць запасiв,
якi, як правило, не є взаємозамiнними, та товарiв чи послуг, призначених для конкретних
проектiв, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної
собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених у попередньому абзацi, визначається
за формулою середньозваженої собiвартостi. Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована,
якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу
знизилася. Запаси списуються до чистої вартостi реалiзацiї на iндивiдуальнiй основi. Проте за
деяких обставин можуть бути об'єднанi подiбнi або взаємопов'язанi одиницi. При постачаннi
послуг витрати накопичуються за кожним видом послуг, на якi визначається окрема цiна
продажу. Таким чином, кожний вид послуг розглядається як окрема одиниця. Коли запаси
реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається
вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їхньої чистої вартостi
реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове
списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що
виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми
запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування. При створеннi резерву на
знецiнення запасiв, вони оцiнюються за вирахуванням резерву, що не є згортанням активiв i
зобов'язань. Загальна класифiкацiя запасiв Товариства: товари, виробничi запаси, виробничi
допомiжнi матерiали, матерiали, незавершене виробництво та готова продукцiя. Запаси, що
виникають при виконаннi послуг, описуються як незавершене виробництво. Зменшення
корисностi активiв Зменшення корисностi активiв не застосовується до: а) запасiв; б) активiв, якi
виникають внаслiдок будiвельних контрактiв; в) вiдстрочених податкових активiв; г) активiв, якi
виникають внаслiдок програм виплат працiвникам; ?) фiнансових активiв, на якi поширюється
сфера застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; д) iнвестицiйної нерухомостi, яку
оцiнюють за справедливою вартiстю; е) непоточних активiв (або лiквiдацiйних груп),
класифiкованих як такi, що утримуються для продажу. В кiнцi кожного звiтного перiоду
Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча
б одна з таких ознак iснує, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування-це бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при
використаннi. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму
його очiкуваного вiдшкодування. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може
зменшитися, Товариствобере до уваги як мiнiмум такi показники зовнiшнiх та внутрiшнiх
джерел iнформацiї. Зовнiшнi джерела iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу
зменшилася значно бiльше, нiж могла б зменшитися, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або
звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом
на суб'єкт господарювання або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному,
ринковому, економiчному або правовому оточеннi, в якому дiє суб'єкт господарювання, чи на
ринку, для якого призначений актив; в) ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу

вiд iнвестицiй збiльшилися протягом перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку
дисконту, застосовану при обчисленнi вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить
суму очiкуваного вiдшкодування активу; г) балансова вартiсть чистих активiв суб'єкта
господарювання, що звiтує, є бiльшою, нiж його ринкова капiталiзацiя. Внутрiшнi джерела
iнформацiї: ?) є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу; д) протягом перiоду
вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на суб'єкт господарювання, або очiкується, що
вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або спосiб нинiшнього чи
запланованого використання активу. Цi змiни включають плани припинити використання
активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить цей актив,
продати його ранiше вiд попередньо очiкуваної дати i повторно оцiнити строк корисної
експлуатацiї цього активу, цього разу як визначений(як тiльки актив вiдповiдає визначенню
активу, утримуваного для продажу (або ж його включено до групи, яка призначена для лiквiдацiї
i класифiкована як така, що утримується для продажу), на нього вже не поширюється сфера
застосування МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв>; натомiсть його слiд вiдображати в
облiку вiдповiдно до МСФЗ 5 <Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть>);. е) наявнi свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що економiчна
ефективнiсть активу є або буде гiршою, нiж очiкувана. Дивiденди, отриманi вiд дочiрнього,
спiльно контрольованого або вiд асоцiйованого пiдприємства є) для iнвестицiй у дочiрнє,
спiльно контрольоване або в асоцiйоване пiдприємство iнвестор визнає дивiденди вiд своєї
iнвестицiї i наявнi свiдчення того, що: (i) балансова вартiсть iнвестицiї в окремiй фiнансовiй
звiтностi перевищує суми балансової вартостi чистих активiв об'єкта iнвестування, включаючи
пов'язаний з ними гудвiл, в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi; або (ii) розмiр дивiдендiв
перевищує суму загального прибутку дочiрнього, спiльно контрольованого або асоцiйованого
пiдприємства, отриманого у перiодi, за який оголошується виплата дивiдендiв. 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
фiнансовi результати, за винятком випадкiв, коли актив облiковується 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. Згiдно з МСБО 17 <Оренда> Товариство класифiкує оренду як
фiнансову оренду, якщо воно передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо Товариство не передає в основному всi
ризики та винагороди щодо володiння. Оскiльки операцiя мiж орендодавцем та орендарем
базується на спiльнiй для обох сторiн угодi про оренду, доречним є використання узгоджених
визначень. Чи є оренда фiнансовою, чи операцiйною орендою, залежить вiд сутностi операцiї, а
не вiд форми контракту. Класифiкацiя оренди здiйснюється на початку оренди. Якщо в
будь-який момент часу орендар i орендодавець погоджуються змiнити положення угоди про
оренду (за винятком поновлення оренди) так, що це спричинить iншу класифiкацiю згiдно з
наведеними вище критерiями, та за умови, що змiненi умови набрали чинностi на початку
оренди, тодi переглянута угода вважається новою протягом строку її дiї. Проте змiни в
попереднiх оцiнках (наприклад, змiни в попереднiх оцiнках строку економiчної експлуатацiї або
лiквiдацiйної вартостi зданого в оренду майна) або змiни обставин (наприклад, невиконання
зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку. Якщо оренда

охоплює обидва елементи - землю i будiвлi, то Товариство оцiнює класифiкацiю кожного
елемента як фiнансову або операцiйну оренду окремо вiдповiдно до наведених вище критерiїв.
Визначаючи, чи є елемент землi операцiйною чи фiнансовою орендою, важливим положенням є
те, що земля, як правило, має невизначений строк корисної експлуатацiї. Товариство як
орендар Фiнансова оренда, за якою 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 за орендою так, щоб
вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування
вiдображаються безпосередньо в звiтi про фiнансовi результати. Орендованi за фiнансовою
орендою активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Проте якщо
вiдсутня обгрунтована упевненiсть у тому, що до Товариства перейде право власностi на актив в
кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв:
розрахунковий строк корисного використання активу i строк оренди. Платежi за операцiйною
орендою визнаються як витрати в звiтi про фiнансовi результати рiвномiрно протягом всього
строку оренди. Товариство як орендодавець Товариство як орендодавець подає у звiтах про
фiнансовий стан активи, якi є об'єктом угоди про операцiйну оренду, згiдно з характером активу.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi
доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Дохiд вiд оренди (за винятком надходжень за наданi
послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi
протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою. Первiснi
прямi витрати, понесенi орендодавцями при веденнi переговорiв та укладаннi угоди про
операцiйну оренду, слiд додавати до балансової вартостi орендованого активу та визнавати як
витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди. Полiтика
нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується Товариством iз
стандартною полiтикою щодо подiбних активiв, а амортизацiя обчислюється вiдповiдно до
МСБО 16 <Основнi засоби>. Щоб визначити, чи зменшилася кориснiсть орендованого активу,
Товариство застосовує МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв>. Товариство розкриває у
фiнансовiй звiтностi загальний опис угод про операцiйну оренду. 4. IСТОТНI ОБЛIКОВI
СУДЖЕННЯ, ОЦIНОЧНI ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПУЩЕННЯ Пiдготовка фiнансової звiтностi
Товариства вимагає вiд його керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення
оцiнних значень i припущень, якi впливають на вказуванi в звiтностi суми доходiв, витрат,
активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте
невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiнних значень може призвести до результатiв, якi
можуть потребувати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або
зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi припущення i оцiнки. Основнi припущення
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. Припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариство протягом
останнiх рокiв має фiнансовим результатом дiяльностi чистi збитки, якi є наслiдком високих
процентних витрат на позики та неоперацiйних курсових рiзниць. За наслiдками 2016 та 2017
рокiв 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 даний момент не пiдлягають
обгрунтованому прогнозуванню. Фiнансову звiтнiсть Товариства складено, виходячи iз
припущення про його 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.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi
конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї
або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування
облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: подає достовiрно
фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства; вiдображає
економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; є
нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час
здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку: вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та
пов'язанi з ними питання; визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв,
зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення
судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що
розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для
розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики,
тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Судження щодо справедливої
вартостi активiв та зобов'язань Товариства Справедлива вартiсть - це оцiнка на основi даних
ринку, а не оцiнка, характерна для суб'єкта господарювання. Для деяких активiв та зобов'язань
може бути ринкова iнформацiя або ринковi операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших
активiв та зобов'язань може не бути ринкової iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя про
якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки справедливої вартостi в обох випадках однакова - визначити
цiну, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу чи передачi зобов'язання мiж
учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на дату
оцiнки з точки зору учасника ринку, який утримує актив або має зобов'язання). Оцiнка
справедливої вартостi - це оцiнка конкретного активу або зобов'язання. Тому, оцiнюючи
справедливу вартiсть, Товариство бере до уваги тi характеристики активу або зобов'язання, якi
учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов'язання на дату оцiнки. До
таких характеристик належать такi, як: а) стан та мiсце розташування активу; та б)
обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу. Оцiнка справедливої вартостi
припускає, що актив або зобов'язання обмiнюється мiж учасниками ринку у звичайнiй операцiї
продажу активу або передачi зобов'язання на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов. Оцiнка
справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу активу або передачi зобов'язання
вiдбувається або а) на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або б) за
вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов'язання.
Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях Товариства щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним активам,
та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливої вартостi>.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо очiкуваних термiнiв
утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження
щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв.
Професiйне судження за цим питанням ?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту,
його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Судження щодо виявлення ознак знецiнення
активiв На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi та iнших
фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається
виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що
свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. Поточна
дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та

заборгованостi, призначеної для продажу), включається Товариством до пiдсумку балансу за
справедливою вартiстю (чистою реалiзацiйною вартiстю). Для визначення чистої реалiзацiйної
вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Для фiнансових
активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих
дебiторiв, Величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством за методами: застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (для фiнансових активiв, якi є
iстотними, внаслiдок чого резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих
дебiторiв); - застосування коефiцiєнта сумнiвностi (для фiнансових активiв, суми яких
iндивiдуально не є iстотними, внаслiдок чого резерви створюються на основi групової оцiнки
дебiторiв). За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина
резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. За методом
застосування коефiцiєнта сумнiвностi величина резерву розраховується множенням суми
залишку дебiторської заборгованостi на початок перiоду на коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт
сумнiвностi може розраховуватися такими способами: - визначення питомої ваги безнадiйних
боргiв у чистому доходi; - класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення;
- визначення середньої питомої ваги списаної протягом перiоду дебiторської заборгованостi у
сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.
Визначена на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на
дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату. Залишок резерву
сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi
на ту саму дату. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням
дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта
сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Товариством, виходячи з
фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiєнт
сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської
заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв поточної
дебiторської заборгованостi вiдповiдної групи та коефiцiєнта сумнiвностi вiдповiдної групи.
Податки Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум i строкiв
отримання майбутнього доходу, iснує певна невизначенiсть. З урахуванням значної
рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi наявних договiрних
вiдносин, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами i прийнятими припущеннями, або
майбутнi змiни таких припущень можуть спричинити майбутнi коригування вже поданих у
звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток. Iснує ризик виникнення вiдмiнностей
iнтерпретацiй податкового законодавства Товариством i вiдповiдним податковим органом.
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА СТАТТЯМИ, ПОДАНИМИ У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 5.1.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Чистий дохiд вiд реалiзацiї, тис.грн.
Показники 2017 2016 Послуги готелю 40 132 32 076 Послуги ресторану 18 095 15 540 Продаж
товарiв 1 407 2 740 Усього 59 634 50 356 Собiвартiсть реалiзацiї, тис. грн. Показники 2017 2016
Собiвартiсть послуг готелю 21 215 21 215 Собiвартiсть послуг ресторану 10 371 10 371
Собiвартiсть товарiв 874 972 Усього 37 029 32 558 Iншi операцiйнi доходи, тис. грн.
Показники 2017 2016 Операцiйна оренда активiв 207 213 Операцiйна курсова рiзниця - 2 778
Реалiзацiя iнших оборотних активiв - 7 Прибуток вiд продажу необоротних активiв 184 Вiдшкодування ранiше списаних активiв 1 4 Списання кредиторської заборгованостi 69 81
Безоплатно одержанi оборотнi активи 5 - Iншi операцiйнi доходи 2 63 Усього 468 3 146
Адмiнiстративнi витрати, тис. грн. Показники 2017 2016 Послуги стороннiх органiзацiй 3 836 3
036 Заробiтна плата та нарахування 4 699 1 063 Амортизацiя 142 112 Iнше, у т. ч. податки 1 238
547 Усього 9 915 4 758
Витрати на збут, тис. грн. Показники 2017 2015 Послуги стороннiх
органiзацiй 126 147 Комiсiйна винагорода 1 766 893 Iнше 577 331 Усього 2 469 1 371 Iншi
операцiйнi витрати, тис. грн. Показники 2017 2016 Реалiзацiя iнших оборотних активiв - 7
Збиток вiд продажу необоротних активiв - - Сумнiвнi борги - 89 Штрафи, пенi, неустойки 13 11
Нестачi i псування цiнностей 21 19 Iншi операцiйнi витрати 157 229 Курсова рiзниця 46 - Усього

237 355 Фiнансовi та iншi доходи, тис. грн. Показники 2017 2016 Проценти банку 37 16 Усього
фiнансовi доходи 37 16 Доходи вiд списання необоротних активiв - 3 Iншi доходи*) 259 299
Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - - Усього iншi доходи 259 299 3 *) До iнших
доходiв включено: cуму отриманого штрафу в сумi 18 272 тис. грн. за невчасну оплату згiдно з
Договором купiвлi -продажу цiнних паперiв вiд 15.08.2017 року; суму припинення зобов'язання
поєднанням боржника i кредитора в однiй особi в розмiрi 241 027 тис. грн. згiдно з Договором
про вiдступлення прав вимоги вiд 22 грудня 2017 року за кредитним договором №36/01/07 вiд 23
липня 2007 року мiж ТОВ "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ", яке дiє як компанiя з
управлiння активами за рахунок та в iнтересах пайового закритого недиверсифiкованого
венчурного iнвестицiйного фонду "Мiжрегiональний венчурний фонд". Фiнансовi та iншi
витрати, тис. грн. Показники 2017 2016 Вiдсотки за кредитами 3 473 7 447 Вiдсотки за
фiнансовою орендою - - Iншi фiнансовi витрати 50 - Усього фiнансовi витрати 3 523 7 447
Втрати вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 78 273 Збитки вiд неоперацiйної курсової рiзницi 8
239 55 129 Збитки вiд списання необоротних активiв 14 20 Iншi витрати 41 6 Усього iншi
витрати 8 372 55 428 Витрати на оплату працi, тис. грн. Показники 2017 2016 Зробiтна плата, у т.
ч. за функцiями: Адмiнiстративний персонал Iнший персонал 14 864 3 849 11 015 11 716 1 063
10 653 Соцiальнi вiдрахування 3 268 2 590 Усього витрати на оплату працi 18 132 14 306
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв за рiк, чоловiк 194 194 5.2. Баланс (Звiт про
фiнансовий стан) Нематерiальнi активи, тис. грн. Групи нематерiальних активiв Залишок на
початок року Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя первiсна (перео- цiнена) вартiсть накопи-чена
аморти-зацiя
Права на комерцiйнi позначення 5 1 1 5 2
Iншi нематерiальнi активи
327 288 22 372 310 Разом 332 289 23 377 312 Основнi засоби, тис. грн. Групи основних засобiв
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк
Залишок на кiнець року у тому числi
переданi в операцiйну оренду первiсна
(переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена)
вартiсть знос
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Будинки,
споруди та передавальнi пристрої 167857 50314 19249 10 9 2728 187096 53033 1740 493
Машини та обладнання 3915 2058 1039 139 133 481 4815 2406 Транспортнi засоби 1173 815
121 121 115 1052 809 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 6251 3750 1088 272 269 648
7067 4129 Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби 422 414 12 11 1 410 404
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 2841 2841 4799 380 379 4798 7260 7260 Разом
182459 60192 26175 934 922 8771 207700 68041 1740 493 Згiдно з Генеральним кредитним
договором №27/2017 вiд 30.11.2017 року та Договором застави №27/2017-3/10 вiд 19.12.2017
року, Договором iпотеки вiд 19.12.2017 року, Договором наступної iпотеки вiд 19.12.2017 року
Товариством передано в iпотеку будiвлю готелю (лiт.А), будiвлю котельної (лiт.Б-1). Загальна
вартiсть переданого в iпотеку майна станом на 31.12.2017 року становить: за первiсною вартiстю
- 187 096 тис. грн., за залишковою вартiстю - 134 063 тис. грн. Крiм того, пiдписаний Договiр
застави №27/2017-3/10 вiд 19.12.2017 року, згiдно з яким передано в заставу основнi засоби, в т.
ч. машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби. Капiтальнi
iнвестицiї, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016 Капiтальне будiвництво 352 582
Придбання (виготовлення) основних засобiв 102 163 Придбання (виготовлення) iнших
необоротних матерiальних активiв 371 194 Придбання (створення) нематерiальних активiв 2
Усього 825 941 Фiнансовi iнвестицiї, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016 Довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї, в т. ч.: 7 7 акцiї 7 7 Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т. ч.: 1 200 5 890 акцiї - 1
637 iнвестицiйнi сертифiкати 1 200 4 253 облiгацiї - - Запаси, тис. грн. Показники 31.12.2017
31.12.2016 Сировина i матерiали 761 557 Паливо 2 3 Будiвельнi матерiали 351 121 Запаснi
частини 136 139 МШП 119 24 Товари 584 454 Усього 1 953 1 298 Поточна дебiторська
заборгованiсть, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016 За продукцiю, товари, роботи,
послуги 465 431 За виданими авансами, враховуючи претензiї, в т. ч.: Неуцiнена вартiсть Резерв
сумнiвних боргiв 579 954 (375) 4 297 4 672 (375) За розрахунками з бюджетом 2 355 Iнша

поточна дебiторська заборгованiсть 28 42 Усього 1 074 5 125 Векселi оодержанi, тис. грн.
Показники 31.12.2017 31.12.2016 Поточнi векселi одержанi* ---- 75 000 *простi безпроцентнi
векселi, емiтованi резидентами України в нацiональнiй валютi з термiном погашення "за
пред'явленням" Грошовi кошти та їх еквiваленти, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016
Поточнi рахунки в банках в гривнях 1 318 2 575 Поточнi рахунки в банках в iноземнiй валютi
(євро, дол. США) 260 168 Грошовi кошти в дорозi в гривнях 424 171 Каса в гривнях 54 92
Усього 2 056 3 006 Довгостроковi кредити банкiв, тис. грн. Показники Рiчна ставка Дата
погашення Валюта кредиту 31.12.2017 31.12.2016 ПАТ "ВТБ Банк" 0,1% 04.02.2017 USD 326
290 ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 10,50% 12.12.2019 USD
38 734 ПАТ АБ
"УКРГАЗБАНК" 10,95 29.11.2022 USD 130 512 Усього
130 512 365 024 Протягом 2017
року повернено кредитних коштiв на загальну суму 13 424 500,00 доларiв США, а саме: - ПАТ
"Перший Iнвестицiйний Банк" 1 424 500,00 дол. США; - ПАТ "ВТБ БАНК"
12 000 000,00
дол. США. Власними коштами було повернено кредитних коштiв на загальну суму 6 074 500,00
дол. США, а саме: - ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 1 424 500,00 дол. США; - ПАТ "ВТБ
БАНК"
4 650 000,00 дол. США. Товариство отримано вiд ПАТ "ВТБ БАНК"
Повiдомлення про вiдступлення прав вимоги за Кредитним договором №36/01/07 вiд 23.07.2007,
укладеним мiж Товариством та ПАТ "ВТБ БАНК", новому кредитору - Товариству з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ", яке дiє як компанiя з управлiння
активами за рахунок та в iнтересах пайового закритого недиверсифiкованого венчурного
iнвестицiйного фонду "Мiжрегiональний венчурний фонд", на пiдставi Договору вiд 19.12.2017
про вiдступлення права вимоги грошових зобовязань за Кредитним договором №36/01/07 вiд
23.07.2007. Мiж Товариством (Боржник) та ТОВ "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ"
(Кредитор) укладено Договiр вiд 22.12.2017 про вiдступлення прав вимоги за Кредитним
договором №36/01/07 вiд 23.07.2007 (далi - Кредитний договiр). ПАТ "ВТБ Банк" на оплатнiй
основi вiдступило на користь Кредитора права вимоги грошових зобовязань за Кредитним
договором на суму 8 652 609,05 дол. США, з них за основним боргом 7 000 000,00 дол. США, за
процентами - 1 652 609,05 дол. США, що в загальнiй сумi за офiцiйним курсом НБУ на
22.12.2017 року становить 241 026 515,28 грн. (з них: за основним боргом - 194 991 545,00 грн.,
за процентами - 46 034 970,28 грн.). Права вимоги грошових зобовязань за Кредитним
договором перейшли до Кредитора з 22 грудня 2017 року на пiдставi Договору вiд 22.12.2017
про вiдступлення прав вимоги за Кредитним договором №36/01/07 вiд 23.07.2007 (далi - Договiр
вiд 22.12.2017). Сторони Договору вiд 22.12.2017 дiйшли згоди, що вартiсть права вимоги за
Кредитним договором, що вiдступається Кредитором Боржнику, складає 30 000,00 грн. За
вiдступлення права вимоги за Кредитним договором Боржник сплатив Кредитору 30 000,00 грн.
27.12.2017 року. Вiдстроченi податковi зобов'язання, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016
Тимчасовi рiзницi за основними засобами 15 561 15 845 Тимчасовi рiзницi за резервами (67)
(67) Тимчасовi рiзницi за цiнними паперами (63) (49) Усього 15 431 15 729 Тимчасовi податковi
рiзницi розрахованi виходячи iз ставки податку на прибуток 18%. Податки на прибуток, тис. грн.
Поточний податок на прибуток - Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року
15 729 на кiнець звiтного року 15 431 Включено до Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк
дохiд з податку на прибуток внаслiдок зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань (298)
Векселi виданi, тис. грн. Показники 31.12.2017 31.12.2016 Короткостроковi векселi виданi* - 40
607 *простi безпроцентнi векселi з термiном погашення "за пред'явленням" Iншi поточнi
зобов'язання Показники 31.12.2017 31.12.2016 Вiдсотки за кредитом 397 45 194 Часткова
оплата за вексель - 7 000 Iншi 59 38 Усього 456 52 232 6. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ
Операцiї з пов'язаними сторонами До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами
належать: " пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; " асоцiйованi
компанiї; " спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; " члени
провiдного управлiнського персоналу Товариства; " близькi родичi особи, зазначеної вище; "
компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий

вiдсоток голосiв у Товариствi; " програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв
Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною
Товариства. Акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% статутного капiталу Товариства, станом на 31
грудня 2017 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. Сума винагороди ключовому управлiнському
персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., складає 457,8 тис. грн. Винагорода в
основному складає заробiтну плату. Умовнi зобов'язання та умовнi активи 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 Протягом 2017 року пiдприємство
виступало Вiдповiдачем в цивiльнiй справi про стягнення невиплачених сум та вiдшкодування
збиткiв по вiдношенню до колишнього працiвника . Даний судовiй спiр вирiшено на користь
пiдприємства. Пiдприємство виступало також Позивачем в адмiнiстративнiй справi проти ГУ
Держпрацi у Львiвськiй областi у спорi про стягнення штрафу. Даний спiр вирiшено на користь
пiдприємства, однак на сьогоднiшнiй день справа перебуває у Верховному судi України. 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 й iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, векселi отриманi та
виданi, якi виникають безпосередньо в ходi його операцiйної дiяльностi. Товариство також
утримує iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Товариство визначає для себе ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими ризиками. Керiвництво Товариства
стежить за тим, щоб дiяльнiсть Товариства, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснювалася
згiдно з вiдповiдною полiтикою i процедурами, а визначення i оцiнка фiнансових ризикiв i
управлiння ними вiдбувалися вiдповiдно до полiтики 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. 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'язань з плаваючою процентною ставкою. У звiтному перiодi в
Товариства всi довгостроковi зобов'язання були з фiксованою процентною ставкою. Змiна
процентних ставок по довгострокових зобов'язаннях матиме наступний вплив: Змiна ставки
Вплив, тис. грн. +5% 6 500 -5% (6 500) 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).
Монетарнi статтi балансу Товариства в iноземнiй валютi виглядають наступним чином:

Показники 31.12.2017 31.12.2016 Дебiторська заборгованiсть у євро 4 380,00 4 379,58 Поточнi
рахунки в банках у євро 6 966,05 5 910,37 Поточнi рахунки в банках у дол. США 935,94
Довгостроковi кредити банкiв у дол. США 4 650 000,00 13 424 500,00 Поточнi зобов'язання за
кредитними вiдсотками в дол. США 4 662 281,99 1 662 146,47 Валютнi курси, встановленi НБУ:
Показники 31.12.2017 31.12.2016 Змiна за рiк Курс гривнi до дол. США 28,067223 27,190858
3,23% Курс гривнi до євро 33,495424 28,422604 17,85% Як видно з наведених вище даних, вплив
валютного курсу на фiнансову стабiльнiсть Товариства великий. Кредитний ризик Кредитний
ризик - це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, яущо контрагенти не виконають
свої зобов'язання за фiнансовими iнструментами або клiєнтськими договорами. Товариство
схильне до кредитного ризику, пов'язаному з його операцiйною дiяльнiстю (насамперед,
стосовно торговельної дебiторської заборгованостi), валютними операцiями та iншими
фiнансовими iнструментами. 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 дiяльнiсть була
планово-збиткова. Товариство планує вийти на беззбитковий рiвень протягом найближчих двох
рокiв. Станом на 31 грудня 2017 р. фiнансовi зобов'язання Товариства в розрiзi строкiв
погашення (у виглядi недисконтованих платежiв у тис. грн.) виглядають наступним чином:
Показники За пред'явленням Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 6 мiсяцiв Вiд 6 мiсяцiв до року Вiд 1 до
5 рокiв Усього Довгостроковi кредити
130 512 130 512 Усьогодовгостроковi зобов'язання
130 512 130 512 Векселi виданi
Поточнi забезпечення 2 602
2 602 Поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 855
855 За розрахунками з
бюджетом 677
677 Зi страхування 238
238 З оплати працi 580
580 За одержаними
авансами 1 332
1 332 З учасниками
1 1 Iнша 456
456 Усього поточнi зобов'язання i
забезпечення 2 602 4 139
6 741 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. Показники
31.12.2017 31.12.2016 Вiдстроченi податковi зобов'язання, тис. грн. 15 431
15 729
Довгостроковi кредити, тис. грн. 130 512 365 024 Векселi виданi 40 607 Iншi поточнi
зобов'язання та забезпечення 6 741 56 148 За вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв
(2 056) (3 006) Чиста заборгованiсть 150 628 474 502 Капiтал (5 662) (263 853) Капiтал та чиста
заборгованiсть 144 966 210 649 Коефiцiєнт фiнансового важеля (104%) (225%) Подiї пiсля
звiтної дати Пiсля звiтної дати згiдно з умовами Генерального кредитного договору,
укладеного з ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" вiд 30.11.2017 року, був повернений кредит в сумi 4 650
000,00 дол. США та отримано кредит у сумi 126 500 000,00 гривень згiдно з умовами
Генерального кредитного договору з ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК". Iстотних подiй пiсля звiтної
дати, якi би вплинули на коригування фiнансової звiтностi за 2017 рiк, не вiдбулося.
Генеральний директор
Балагура А.В. Головний бухгалтер
Дєдик Т.О.

