
Титульний аркуш 

 
15.03.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 174 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Постовий В.I. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство 

"ГIПСОВИК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22986119 

4. Місцезнаходження: 32307, Україна, Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, 

м.Кам'янець-Подiльський, пров.Iндустрiальний,1 

5. Міжміський код, телефон та факс: 03849 37846, 03849 38984 

6. Адреса електронної пошти: vladimir@gipsovik.com.ua 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол загальних зборiв №1 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

gipsovik.com.ua 15.03.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з тим, що в емiтента не 

створено посаду корпоративного секретаря. 

 

2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi 

емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки 

та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.  

 

3.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв  

вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

 

4.Iнформацiя про судовi справи вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтент у звiтному перiодi не мав 

судових справ, якi суттєво впливали на фiнансову звiтнiсть. 

 

5.Iнформацiя про штрафнi санкцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтент у звiтному перiодi не 

мав щтрафних санкцiй, якi суттєво впливали на фiнансову звiтнiсть. 



 

6.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня в зв'язку 

з тим, що емiтент у звiтному перiодi не проводив виплат дивiдендiв та iнших доходiв за 

цiнними паперами. 

 

7.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє подання згоди на вчинення значних 

правочинiв: для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї 

iнформацiї не є обов'язковим. 

 

8.Iнформацiя про вчинення значних правочинiв: для ПрАТ, щодо iнших ЦП не здiйснено ПП, 

заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим. 

 

9.Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою): для ПрАТ, щодо iнших ЦП 

не здiйснено ПП, заповнення розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим. 

 

10.Твердження щодо рiчної iнформацiїї не заповнювались, оскiльки рiчна фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.11.1996 

4. Територія (область) 

 Хмельницька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1427180 

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) 

 217 

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

 23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей 

 08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та 

глинистого сланцю 

 46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним 

обладнанням 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313 

2) IBAN 

 UA79322313000002607000005641 

3) поточний рахунок 

 UA79322313000002607000005641 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313 

5) IBAN 

 UA79322313000002607000005641 

6) поточний рахунок 

 UA79322313000002607000005641 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського акцiонерного товариства "ГIПСОВИК" 

"ГIПС ПЛЮС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22778314 

4) Місцезнаходження 

 32360, Хмельницька область, Кам'янець-Подiльський район, с.Слобiдка Рихтiвська, 

вул.Польова, 1 



5) Опис  

 Сто вiдсоткова власнiсть материнського пiдприємства 

 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського акцiонерного товариства "ГIПСОВИК" 

"Алфа Гiпс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30614778 

4) Місцезнаходження 

 32398, Хмельницька область, Кам'янець-Подiльський район, с.Колодiївка, вул. 

Центральна, 2 

5) Опис  

 Сто вiдсоткова власнiсть материнського пiдприємства 

 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського акцiонерного товариства "ГIПСОВИК" 

"ПОДIЛЛЯ-ГIПС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23845088 

4) Місцезнаходження 

  32307, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подiльський, пров.Iндустрiальний, 1 

5) Опис  

 Сто вiдсотвова власнiсть материнського пiдприємства 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента, вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 

вiдбувалось. Як i ранiше основнi виробничi пiдроздiли емiтента: Кудринецький цех по 

виробництву гiпсового каменю i гiпсу; Кам'янець-Подiльський цех по фасуванню гiпсу; 

Кам'янець-Подiльський цех по виробництву високомiцного гiпсу; Гринчуцький цех по 

виробництву продукцiї iз кременю; ремонтно-будiвельна дiльниця; ремонтно-механiчна 

майстерня; логiстична служба; Колодiївський цех по добуванню вапняку; Слобiдко-Рихтiвський 

цех по добуванню доломiту. 

Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" являється засновником трьох дочiрнiх пiдприємств : 

1.ДП "Гiпс плюс" (виробництво гiпсу будiвельного, виробництво мiнерального порошку); 2.ДП 

"Альфа Гiпс" (виробництво крихти, муки вапнякової, виробництво високомiцного гiпсу); 3.ДП 

"Подiлля-Гiпс" ( виробництво сухих будiвельних сумiшей, фасування та реалiзацiя готової 

продукцiї). 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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



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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) фактично за перiод 

- 210 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) фактично за перiод - 7 

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

фактично за перiод - 0 

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 26194 

Розмiр фонду оплати працi стосовно попереднього року зменшився на (тис.грн.) - 1107. 

 

 

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

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

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

Вiдомостi щодо на належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємтсв- вiдсутнi , так як 

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

 

 

 

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

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

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

діяльності 

Вiдомостi щодо спiльної дiяльностi емiтента вiдсутня, так як емiтент у звiтному перiодi не 

займався спiльною дiяльнiстю. 

 

 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Жодних пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не було. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2019р., є фiнансовою звiтнiстю Кам'янець-

Подiльського АТ"ГIПСОВИК", пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.Концептуальною основою 

для пiдготовки фiнансової звiтностi  є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, 

допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали 

чинностi, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та 

складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.Об 'єктом амортизацiї є первiсна або 

переоцiнена вартiсть основних засобiв (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних 

iнвестицiй. Для нарахування амортизацiї основних засобiв встановити лiквiдацiйну вартiсть 

рiвну нулю. Нарахування амортизацiї основних засобiв, якi рахуються на балансi пiдприємства 

станом на 01.01.2019року, здiйснювати вiдповiдно до методiв та норм, що передбаченi вимогами 

Податкового кодексу України. Нарахування амортизацiї призупиняється на перiод 

реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї, починаючи з мiсяця, 

наступного за мiсяцем вибуття об 'єкта основних засобiв, на весь термiн вище перелiчених 

подiй. Прикладом такого полiпшення основних засобiв є: 

-модифiкацiя, модернiзацiя об 'єкта основних засобiв з метою подовження термiну його корисної 

експлуатацiї або збiльшення його виробничої потужностi; 



-замiна окремих частин устаткування для пiдвищення якостi продукцiї (робiт, послуг); 

-впровадження ефективнiшого технологiчного процесу, що дозволить зменшити первiсно 

оцiненi виробничi витрати; 

-добудова (надбудова) будiвлi, що збiльшить кiлькiсть мiсць (площу) будiвлi, обсяги або якiсть 

виконуваних робiт (послуг) чи умови їх виконання. 

При поверненнi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих основних засобiв в 

експлуатацiю, амортизацiю нараховувати починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому 

об'єкт основних засобiв став знову придатним для корисного використання. Суму нарахованої 

амортизацiї накопичувати за кредитом рахунку 131 "Знос (амортизацiя) необоротних активiв".  

Розрахунок амортизацiйних вiдрахувань додається до регiстрiв бухгалтерського облiку. 

Нарахування амортизацiї необоротних активiв, по яких проведено дооцiнку, здiйснювати з 

одночаснiм визнанням доходу (субрахунок 745) та зменшенням рахунку 423 " До оцiнка 

основних засобiв". Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв застосувати 

прямолiнiйний метод. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. Облiк 

нарахованих амортизацiйних вiдрахувань на нематерiальнi активи ведеться за кредитом рахунку 

133 "Знос нематерiальних активiв", нараховується помiсячно, з вiдповiдним вiдображенням на 

витратних рахунках. Визнавати довгостроковою фiнансовою iнвестицiєю будь-якi вкладення у 

цiннi папери iнших пiдприємств, статутний капiтал iнших пiдприємств, облiгацiї державних та 

мiсцевих позик тощо на перiод бiльше одного року, а також iнвестицiї, якi не можуть бути 

вiльно реалiзованi у будь-який момент. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та 

вiдображаються у бухгалтерському^ облiку за собiвартiстю (рахунок 14 "Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї"). Аналiтичний облiк фiнансових iнвестицiй вести у розрiзi видiв, строкiв та 

об'єктiв iнвестування. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, 

комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат , 

безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї ( крiм iнвестицiй, що утримуються до їх погашення або облiковуються за методом 

участi в капiталi) на дату балансу вiдображати за справедливою вартiстю. Суму збiльшення або 

зменшення балансової вартостi таких фiнансових iнвестицiй вiдображати у складi iнших 

фiнансових доходiв ( субрахунок 733 "iншi доходи вiд фiнансових операцiй" або у складi iнших 

фiнансових витрат ( субрахунок 952 "Iншi фiнансовi витрати"). 

Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй одночасно зменшується на суму визнаних дивiдендiв 

вiд об'єкта iнвестування. Будь-яке зменшення балансової вартостi iнвестицiй , вiдображати у 

складi iнших фiнансових витрат (рахунок 96 "Витрати вiд участi в капiталi"); збiльшення - в 

складi фiнансових доходiв ( субрахунок 723 "дохiд вiд участi в капiталi"). Списання з балансу 

Пiдприємства будь-яких фiнансових iнвестицiй в зв'язку з їх продажем, обмiном на iншi активи, 

даруванням визнавати iншими витратами пiдприємства, вiдображати в облiку по дебету 

субрахунку 971 "Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй" в кореспонденцiї з 

вiдповiдним субрахунком до рахунку 14 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". Таке списання 

визнається витратами в тому перiодi, в якому визнається дохiд вiд такого списання. Для 

узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух належних пiдприємству запасiв сировини i 

матерiалiв ( у тому числi сировина i матерiали, якi є в дорозi та в переробцi), будiвельних 

матерiалiв, запасних частин, палива, тари й тарних матерiалiв, вiдходiв основного виробництва 

використовувати рахунок 20 "Виробничi запаси" з такими субрахунками: 

o 201 "Сировина i матерiали"; 

o 202 "Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби" 

o 203 "Паливо"; 

o 204 "Тара й тарнi матерiали"; 

o 205 "Будiвельнi матерiали"; 

o 207 "Запаснi частини"; 

На субрахунку 201 "Сировина i матерiали" вiдображати наявнiсть та рух сировини та основних 

матерiалiв, якi входять до складу продукцiї, що виготовляється, або є необхiдними 



компонентами її виготовлення. На субрахунку 203 "Паливо" вiдображати наявнiсть та рух 

палива, що придбавається чи заготовлюється для технологiчних потреб виробництва, 

експлуатацiї транспортних засобiв, для вироблення енергiї та опалення будiвель. Тут також 

облiковувати оплаченi талони на нафтопродукти i газ. На субрахунку 204 "Тара i тарнi 

матерiали" вiдображати наявнiсть i рух усiх видiв тари, крiм тари, яка використовується як 

господарський iнвентар. На субрахунку 205 "Будiвельнi матерiали" вiдображати рух 

будiвельних матерiалiв, конструкцiй i деталей, необхiдних для виконання будiвельно-

монтажних:робiт. На рахунку 207 "Запаснi частини" вiдображати облiк придбання чи 

виготовлення запасних частин, готових деталей, вузлiв, агрегатiв, якi використовуються для 

проведення ремонтiв замiни зноiиених частин машин, обладнання, транспортних засобiв, а 

також автомобiльних шин у запасi та оборотi. 

Вартiсть запасiв визнавати вiдповiдно до умов п. 9 П(С)БО-9. Первiсною вартiстю запасiв, що 

виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня виробнича собiвартiсть, яка 

визначається за Положенням бухгалтерського облiку 16 "Витрати". Матерiальнi цiнностi, що 

прийнятi пiдприємством на вiдповiдальне зберiгання, переробку (давальницька сировина), 

комiсiю, облiковувати на позабалансовому субрахунку 023 "Матерiальнi цiнностi на 

вiдповiдальному зберiганнi". При вiдпуску запасiв у виробництво, продажi та iншому вибуттi 

оцiнку їх здiйснювати за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основнi види продукцiї емiтента у звiтному перiодi: гiпс, вапняк, кремiнь, доломiт. Реалiзовано 

гiпсу 44.6 тис.тон на суму 54476.6 тис.грн. Вироблено гiпсу 44.8 тис.тон. 

Реалiзовано вапняку 71.0 тис.тон на суму 32131.7 тис.грн. Вироблено вапняку 69,3 тис.тон. 

Реалiзовано кременю 1.1 тис.тон на суму 2984.7 тис.грн. Вироблено кременю  

1.2 тис.тон. Реалiзовано доломiту 57.1 тис.тон. на суму 5825.8 тис.тон. Вироблено доломiту 57.3 

тис.тон. Загальна сума експорту складає 14006.0 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi 

продажiв сладає 14.6%. 

Виробнича дiяльнiсть Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК" частково має сезонний 

характер. Бiльший товарообiг припадає на весняно-лiтнiй перiод i помiрне зменшення 

виробництва проходить в зимовий перiод.Основнi ринки збуту : по високомiцному гiпсу - 

пiдприємства будiвельної iндустрiї України, заводи по виробництву сухих будiвельних 

сумiшейi; по гiпсу будiвельному - Україна (мiста Київ, Одеса, Львiв, Днiпропетровськ, 

Запорiжжя та iншi населенi пункти); по кремневiй продукцiї-поставка даної продукцiї 

здiйснювалась на київський завод по виробництву керамiчної плитки ТОВ "АТЕМ ГРУП" . 



Основнi клiєнти : пiдприємства будiвельної iндустрiї, заводи по виробництву керамiчних 

виробiв, iншi приватнi та колективнi пiдприємства.Третя частина готової продукцї реалiзується 

на експорт. Продукцiя пiдприємства має ряд перспективних особливостей. Вона є екологiчно 

чистою продукцiєю. Так гiпс використовується в оздоблюваннi квартир, офiсiв(гiпсова 

штукатурка,шпаклiвка,гiпсокартон), для виробництва фарфоро-фаянсових виробiв 

(гiпс,кремiнь). 

 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п'ять рокiв Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" придбало основних засобiв на 

суму 52757.7 тис.грн.. Вiдчужено необоротних активiв за даний перiод на суму  17593.0 тис.грн.. 

За звiтний перiод Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" мало наступнi придбання активiв:  

1.Введено в експлуатацiю нового обладнання на суму 19451.6 тис.грн.; 

2.Придбано та модернiзовано основних засобiв на суму 19972.9 тис.грн.; 

3.Збiльшення консолiдованої балансової вартостi основних засобiв склало 14822.2 тис.грн. 

 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Консолiдована балансова вартiсть основних засобiв емiтента складає у звiтному перiодi 56554.7 

тис.грн. Будь-яких значних правочинiв щодо них у звiтному перiодi не було. 

Виробничi потужностi емiтента знаходяться на п'яти промислових майданчиках: 1) Комплекс по 

видобуванню та переробцi кременю, загальною плащею 1369.9 кв.м. (свiдоцтво на право 

власностi ЯЯЯ 249825 вiд 06.02.2007р. Форма власностi: приватна. Розмiр частки: 1/1. Адреса: 

Хмельницька область, Кам'янець-Подiльський район, с.Гринчук, вул.Терешкової, 1.); 

2) Комплекс  по видобуванню та переробцi гiпсу, загальною площею 6336,3 кв.м. (свiдоцтво на 

право власностi ЯЯЯ 249861, вiд 03.03.2007р. Форма власностi: приватна. Розмiр частки 1/1. 

Адреса: Хмельницька область, Кам'янець-Подiльський район, с.Кудринцi, вул. Заводська, 1.); 3) 

Комплекс по видобуванню та переробцi вапняку, загальною площею 174.3 кв.м. (свiдоцтво на 

право власностi САС 967768, вiд 04.10.2011р. Форма власностi: приватна. Розмiр частки: 1/1. 

Адреса: Хмельницька область , Кам'янець-Подiльський район, с.Колодiївка, вул. Центральна, 

2.); 4) Комплекс примiщення дробарно-сортувального комплексу по переробцi доломiту, 

загальною площею 145,9 кв.м. (свiдоцтво на право власностi САС 952792, вiд 14.04.2011р. 

Форма власностi: приватна. Розмiр частки 1/1. Адреса: Хмельницька область, Кам'янець-

Подiльський район, вул. Польова, 2.); 5) Промисловий комплекс головного вiддiлення, 

загальною площею 20224,7 кв.м. (свiдоцтво на право власностi САВ 285061, вiд 27.07.2007р. 

Форма власностi: приватна. Розмiр частки 1/1. Адреса: Хмельницька область, м. 

Кам'янецьПодiльський, пров.Iндустрiальний, 1. 

Ступiнь використання обладнання складає 73% вiд його первiсної вартостi. 

 

 



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

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК" мають вплив економiчнi, полiтичнi, 

соцiальнi та виробничi фактори. Ступiнь залежностi вiд них помiрна. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Для покращення фiнансового стану пiдприємства правлiнням Кам'янець-Подiльського АТ 

"ГIПСОВИК" прийнято рiшення про збiльшення випуску нових перспективних видiв продукцiї, 

щоб зменшити залежнiсть економiки пiдприємства вiд продукцiї на яку зменшується попит, а 

також активно нарощувати виробництво базових видiв продукцiї на якi зберiгається значний 

попит на протязi року. Така виробнича полiтика сприяє стабiлiзацiї платоспроможностi 

Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК". 

 

 

 

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

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

Емiтент на кожний наступний рiк укладає новi договори та проводить чiтку системну роботу по 

контролюванню за договiрними зобов'язаннями, а тому не виконаних договорiв на кiнець 

звiтного перiоду немає. 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

На даний час у емiтента залишається два з чотирьох спецiальних дозволiв на промислову 

розробку надр. Виконавчим органом проводиться наполеглива робота по вiдновленню 

дiяльностi двох кар'єрiв. Також проводиться полiтика нарощення, модернiзацiї основних засобiв 

виробництва для збiльшення випуску нових перспективних видiв продукцiї.  

 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

В звiтному перiодi пiдприємство не проводило суттєвих витрат на дослiдження та розробку 

гiрничих родовищ, так як основнi зусилля були направленi на проведення перерозподiлу 

вторинної переробки готової продукцiї з материнського пiдприємства на дочiрнi пiдприємства. 

Активно проводиться дослiдження та вивчення ринкiв збуту товарної продукцiї. 

 

 

 

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

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

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

довільній формі 

Аналiтичного аналiзу пiдприємства не проводилось. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

- Наглядова рада; 

 
- Виконавчий орган ( правлiння ); 

 

- Ревiзiйна комiсiя 
 

21 особи, яким належить 5135469 

голосуючих акцiй, що становить 90% 
вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента, в 

т.ч. 18 фiзичних осiб i 3 юридичних 

особи. 
 

Фiзичнi особи: 

 
1.Атаман Iван Iванович; 

 

2.Барановський Микола Григорович; 

 
3.Кравцова Людмила Володимирiвна; 

 

4.Шиндирук Тетяна Володимирiвна; 
 

5.Вергун Iван Васильович; 

 
6.Вергун Василь Iванович; 

 

7.Галицький Володимир 

Володимирович; 
 

8.Гасанова Галина Василiвна; 

 
9.Постова Наталiя Iларiонiвна; 

 

10.Постовий Володимир Iллiч; 

 
11.Ринда Анатолiй Михайлович; 

 

12.Федченко Володимир Олексiйович; 
 

13.Мирний Олександр Борисович; 

 
14.Прокопов Вiталiй Iванович; 

 

15.Пазгалов Анатолiй Володимирович; 

 
16.Сабiй Iгор Михайлович; 

 

17.Паушак Наталiя Миколаївна; 
 

18.Термiкан Сергiй; 

 
 

 

Юридичнi особи: 

 
1.Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Володар-Україна" 

(Україна); 



 

2.Спiльне пiдприємство "SUPRATEN 

PLUS", Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю (Молодова); 

 

3.Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АТЕМ" (Україна).  

 

 

Наглядова рада Виконавчий орган ( правлiння ) 1.Пазгалов Анатолiй Володимирович; 
 

2.Паушак Наталiя Миколаївна; 

 
3.Сiкора Валентин Євгенович; 

 

4.Гасанова Галина Василiвна; 

 
5.Корник Лiлiя Євгенiвна. 

 

Виконавчий орган 

( правлiння ) 

Виконавчий орган ( правлiння ) входить 

до структури загальних зборiв 
акцiонерiв, а також до структури 

наглядової ради. 

1.Постовий Володимир Iллiч; 

 
2.Атаман Iван Iванович; 

 

3.Термiкан Сергiй; 
 

4.Бачой Андрiй; 

 
5.Кожокарь Григорiй. 

 

Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя входить до структури 

загальних зборiв акцiонерiв 

1.Триколiч Микола Якович; 

 
2.Боярський Сергiй; 

 

3.Галицький Володимир 

Володимирович; 
 

4.Ринда Анатолiй Михайлович; 

 
5.Муляр Марiя Павлiвна. 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння Постовий Володимир Iллiч 1957 Вища 29 

Головний iнженер Кам'янець-

Подiльського виробничого 
об'єднання будiвельних 

матерiалiв, 22986119, 

Головний iнженер Кам'янець-
Подiльського виробничого 

об'єднання будiвельних 

матерiалiв 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

2 

Член правлiння Атаман Iван Iванович 1961 Вища 27 

Начальник дiльницi 

Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК", 
22986119, Начальник 

дiльницi Кам'янець-

Подiльсьського ПАТ 
"ГIПСОВИК" 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
 

3 

Член правлiння Термiкан Сергiй 1970 Вища 21 

Технiчний директор АТ 

"Супратен" (м. Кишинiв), 

00000000, Технiчний 
директор АТ "Супратен" (м. 

Кишинiв) 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

4 Член правлiння Бачой Андрiй 1957 Вища 23 

Директор СП ТОВ "Супратен 

плюс" (м.Кишинiв), 

00000000, Директор СП ТОВ 

17.03.2017, 3 



"Супратен плюс" 

(м.Кишинiв) 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

5 

Член правлiння Кожокарь Григорiй 1961 Вища 20 

Начальник юридичного 

вiддiлу АТ "Супратен" (м. 

Кишинiв), 00000000, 
Начальник юридичного 

вiддiлу АТ "Супратен" (м. 

Кишинiв) 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

6 

Голова наглядової ради 

(акцiонер) 

Пазгалов Анатолiй 

Володимирович 
1957 Вища 19 

Комерцiйний директор АТ 

"Супратен" (м.Кишинiв), 

00000000, Комерцiйний 
директор АТ "Супратен" 

(м.Кишинiв) 

19.04.2019, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

7 

Член наглядової ради 

(акцiонер) 
Паушак Наталiя Миколаївна 1979 Вища 20 

Заступник головного 

бухгалтера Кам'янець-

Подiльського АТ 
"ГIПСОВИК", 22986119, 

Заступник головного 

бухгалтера Кам'янець-

Подiльського АТ 
"ГIПСОВИК" 

19.04.2019, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

8 

Член наглядової ради 

(акцiонер) 
Сiкора Валентин Євгенович 1963 Вища 21 

Начальник дiльницi 
Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Начальник 
дiльницi Кам'янець-

Подiльсьського ПАТ 

"ГIПСОВИК" 

19.04.2019, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



 

9 

Член наглядової ради 

(акцiонер) 
Гасанова Галина Василiвна 1961 Вища 21 

Головний технолог 

Кам'янець-Подiльсьського 
ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Головний технолог 

Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК" 

19.04.2019, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

10 

Член наглядової ради 
(акцiонер) 

Корник Лiлiя Євгенiвна 1966 Вища 28 

Головний економiст 

Кам'янець-Подiльсьського 
ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Головний 

економiст Кам'янець-
Подiльсьського ПАТ 

"ГIПСОВИК" 

19.04.2019, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
 

 

11 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Триколiч Микола Якович 1964 Вища 22 

Генеральний директор АТ 

"Супратен" (м. Кишинiв), 
00000000, Генеральний 

директор АТ "Супратен" (м. 

Кишинiв) 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

12 

Член ревiзiйної комiсiї 
Галицький Володимир 

Володимирович 
1965 Вища 21 

Головний бухгалтер 

Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Головний 
бухгалтер Кам'янець-

Подiльсьського ПАТ 

"ГIПСОВИК" 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

13 Член ревiзiйної комiсiї Боярський Сергiй 1958 Вища 21 Начальник виробництва, 17.03.2017, 3 



директор виробництва "Окна, 

двери" АТ "Супратен" (м. 

Кишинiв), 00000000, 
Начальник виробництва, 

директор виробництва "Окна, 

двери" АТ "Супратен" (м. 
Кишинiв) 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

14 

Член ревiзiйної комiсiї Ринда Анатолiй Михайлович 1949 Вища 22 

Головний енергетик 
Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Головний 

енергетик Кам'янець-
Подiльсьського ПАТ 

"ГIПСОВИК" 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
 

 

15 

Член ревiзiйної комiсiї Муляр Марiя Павлiвна 1960 Вища 23 

Iнженер-технолог 
Кудринецької дiльницi 

Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК", 

22986119, Iнженер-технолог 
Кудринецької дiльницi 

Кам'янець-Подiльсьського 

ПАТ "ГIПСОВИК" 

17.03.2017, 3 

Опис: 
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Постовий Володимир Iллiч 1 458 926 26 1 458 926 0 

Член правлiння Атаман Iван Iванович 26 380 0 26 380 0 

Член правлiння Термiкан Сергiй 737 498 13 737 498 0 

Член правлiння Кожокарь Григорiй 0 0 0 0 

Член правлiння Бачой Андрiй 0 0 0 0 

Голова наглядової ради Пазгалов Анатолiй Володимирович 803 022 14 803 022 0 

Член наглядової ради Гасанова Галина Василiвна 988 0 988 0 

Член наглядової ради Корник Лiлiя Євгенiвна 2 640 0 2 640 0 

Член наглядової ради Сiкора Валентин Євгенович 988 0 988 0 

Член наглядової ради Паушак Наталiя Миколаївна 7 976 0 7 976 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Триколiч Микола Якович 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Галицький Володимир Володимирович 988 0 988 0 

Член ревiзiйної комiсiї Ринда Анатолiй Михайлович 3 040 0 3 040 0 

Член ревiзiйної комiсiї Боярський Сергiй 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Муляр Марiя Павлiвна 0 0 0 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Володар-

Україна" 

31557501 

61052, Україна, Харківська обл., 

Харкiвський р-н р-н, Харкiв, 

Малиновського, 30 

0 

ДО "Уголь-траст" 20360835 
83000, Україна, Донецька обл., 

Донецький р-н, Донецьк, Артема, 

63 

0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АТЕМ" 
21643937 

01033, Україна, Київська обл., 

Київський р-н, Київ, Жилянська, 
19 

2 

Спiльне пiдприємство 

"SUPRATEN PLUS", 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю (Молдова 

000000000 
2059, Молдова, Кишинiв, 

Пєтрiкань, 84 
29 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

немає 69 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Кам'янець-Подiльський гiпсовий завод побудований в 1929 роцi, займався виробництвом гiпсу, 

гiпсових блокiв. На протязi всього перiоду завод укомплектовувався, розширювався, 

створювались новi пiдроздiли, в результатi чого завод був перейменований в Кам'янець-

Подiльське об'єднання будiвельних матерiалiв та вважався одним з передових пiдприємств 

України по виробництву будiвельних матерiалiв. В 1995 роцi Кам'янець-Подiльське об'єднання 

будiвельних матерiалiв реорганiзовано в Кам'янець-Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК". З 05.10.2010 

року Кам'янець-Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК" , згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства" переiменоване в Кам'янець-Подiльське ПАТ "ГIПСОВИК". З 20 вересня 2019 року 

змiнено органiзацiйно-правову форму з публiчного на приватне акцiонерне товариство. 

Виконавчим органом проводиться наполеглива робота по вiдновленню дiяльностi двох кар'єрiв: 

вапняку та кременю. 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

1.За звiтний перiод чиста рентабельнiсть емiтента складає 0%, або 408 тис.грн.; 

 



2. Балансова вартiсть основних засобiв емiтента збiльшились на 14822,2 тис.грн.; 

 

3. Виробництво продукцiї емiтента за звiтний перiод зменшилось на 5440 тис.грн. в порiвнiннi з 

попереднiм роком; 

 

4. Реалiзацiя продукцiї емiтента за звiтний перiод зменшилось на 15072,2 тис.грн. в порiвнiннi з 

попереднiм роком; 

 

5. Темпи росту заробiтної плати емiтента (18,5%) перевищують рiст продуктивностi працi (18%) 

на 0,5%. 

 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

У звiтному перiодi емiтент не укладав деривативiв та невчинював правочинiв щодо похiдних 

цiнних паперiв, якi могли б впливати на оцiнку його активiв, зобов'язання, фiнансовий стан, 

доходи, або витрати. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

У звiтному перiодi емiтент не укладав фючерних контрактiв, форвардних контрактiв та опцiонiв. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в емiтента не створено. Менеджмент  

приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи 

наявнi ресурси. 

 

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

ризику грошових потоків 
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

 

-ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 

-ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

 

-кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання    фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 

 

Ринковий ризик 

 

 Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi 



ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому 

що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. 

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися 

внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для 

окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних 

фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних 

ставок, оскiльки не має кредитiв. 

 

Ризик втрати лiквiдностi 

 

 Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, 

для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Кредитний ризик 

 

 Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. 

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в 

основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство 

укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик 

стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на 

iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння (далi - Кодекс) затверджений Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства (Протокол № 1 вiд 20 квiтня 2012 року). Текст Кодексу розмiщений на офiцiйному 

сайтi Товариства (www.gipsovik.com.ua). 

 



Вiдповiдно до Кодексу Товариство у своїй дiяльностi дотримується таких принципiв 

корпоративного управлiння: 

 

1. забезпечення захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв; 

 

2. забезпечення рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин; 

 

3. забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної i достовiрної iнформацiї; 

 

4. забезпечення належного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства . 

 

Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої та дiєвої системи корпоративного управлiння, 

яка базується на вищезазначених принципах та регламентується Кодексом i внутрiшнiми 

документами Товариства, має вплив на пiдвищення її ринкової вартостi та ефективностi роботи, 

сприяє прибутковостi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню довiри з боку акцiонерiв та 

побудовi довгострокової спiвпрацi з клiєнтами та партнерами Товариства, органами влади, 

засобами масової iнформацiї i суспiльством в цiлому. 

 

 

 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не застосовує iнших, окрiм зазначеного, кодексiв корпоративного управлiння. 

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
В емiтента не було практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi 

законодавством вимоги. 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Емiтент в своїй дiяльностi протягом 2019 року дотримувався принципiв та положень Кодексу. 

Вiдхилень не вiдбувалось. 

 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2019 

Кворум зборів 87 

Опис 1 

ПРОТОКОЛ № 1 



Загальних зборiв акцiонерiв  

Кам`янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства "ГIПСОВИК" 

    
Дата проведення: 19 квiтня 2019 року 

Час початку зборiв: 12 год. 00 хв. 

Мiсце   проведення:   провулок   Iндустрiальний,   1,   мiсто   Кам'янець-
Подiльський,  

                                     Хмельницька область, Україна. 

 

Збори проводяться в очнiй формi. 
До Реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до рiшення наглядової ради Товариства вiд 

19 лютого 2019 року, протокол № 1, входять: 

         1.   Голова - Мукомол М.С.; 
         2.   Секретар - Мiк С.М.; 

         3.  Член комiсiї - Майстришина Л.А. 

Виступила Голова реєстрацiйної комiсiї Мукомол Марiя Степанiвна з 
iнформацiєю щодо кворуму та правомочностi зборiв. Повiдомила, що вiдповiдно 

до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Кам'янець-Подiльського публiчного 

акцiонерного товариства  "ГIПСОВИК" (надалi "Товариство"), складеного станом 

на 16.04.2019, кiлькiсть акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах 
та право голосу по усiх питаннях порядку денного зборiв, складає 361 (триста 

шiстдесят одна) особа. 

Для участi в загальних зборах Товариства зареєструвалось 10 (десять) акцiонерiв 
(представникiв),  власникiв 4994523 простих  iменних  голосуючих акцiй,  що 

складає 87,4899361% вiд загальної кiлькостi голосiв згiдно зi Статутом 

Товариства (Додаток 1). 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства кворум для проведення Зборiв є, що 
складає 87,4899361% (Додаток 2).  

Вiдповiдно до статей 34 та 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

згiдно з даними реєстрацiї акцiонерiв, Загальнi збори акцiонерiв Товариства 
оголошено вiдкритими.  

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 
4. Звiт виконавчого органу (правлiння) про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту виконавчого органу (правлiння). 
5.  Звiт наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 

6. Звiт ревiзiйної комiсiї з фiнансової дiяльностi Товариства в 2018 роцi. Висновок 
ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства за 2018 рiк. 

7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi 

Товариства в 2018 роцi. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2018 
рiк. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом. 

9. Внесення змiн та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 
Затвердження особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї вiд iменi 



його акцiонерiв, надання повноважень на вчинення дiй, пов'язаних з державною 

реєстрацiєю  
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Статуту у новiй редакцiї. 

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради 

Товариства. 
11. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Товариства. 
12. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 
 

 

 
З першого питання порядку денного 

Слухали: Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь 

у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

Виступила: 
Голова реєстрацiйної комiсiї Мукомол М.С., яка запропонувала обрати лiчильну 

комiсiю в наступному складi: 

Мукомол Марiя Степанiвна - Голова лiчильної комiсiї; 
Мiк Свiтлана Миколаївна - член лiчильної комiсiї; 

Майстришина Лiлiя Анатолiївна - член лiчильної комiсiї. 

Вирiшили: 

Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: 
Мукомол Марiя Степанiвна - Голова Лiчильної комiсiї; 

Мiк Свiтлана Миколаївна - член Лiчильної комiсiї; 

Майстришина Лiлiя Анатолiївна - член лiчильної комiсiї. 
 

Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах; 

"проти" - 0 голосiв,  тобто 0% голосiв акцiонерiв,  що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 
 

З  другого питання порядку денного 

Слухали: Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Виступив: Голова реєстрацiйної комiсiї Мукомол М.С., яка запропонувала для 

проведення Зборiв обрати: 

Постового Володимира Iллiча - головою зборiв; 

Шлик Iнну Геннадiївну - секретарем зборiв. 
Вирiшили: 

Для проведення Зборiв обрати: 

Постового Володимира Iллiча - головою зборiв; 
Шлик Iнну Геннадiївну - секретарем зборiв. 

 

Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах; 



"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
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З третього питання порядку денного 

Слухали: Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

Виступив:  Голова загальних зборiв акцiонерiв Постовий В.I., який запропонував 
встановити наступний регламент проведення Зборiв: 

1)  доповiдь Голови правлiння  - до 30 хв.; 

2)  iншi доповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; 
3)  виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин, але в сумi не бiльше 10 хвилин по 

одному питанню; 

4)  зауваження до виступiв - до 2 хвилин; 
5) голосування з питань порядку денного здiйснюється за допомогою бюлетенiв, 

якi кожному з присутнiх були врученi при реєстрацiї; 

6)  усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу головуючого на Зборах. 

Вирiшили: 
Встановити регламент проведення Зборiв: 

1)  доповiдь Голови правлiння  - до 30 хв.; 

2)  iншi доповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; 
3)  виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин, але в сумi не бiльше 10 хвилин по 

одному питанню; 

4)  зауваження до виступiв - до 2 хвилин; 

5) голосування з питань порядку денного здiйснюється за допомогою бюлетенiв, 
якi кожному з присутнiх були врученi при реєстрацiї; 

6)  усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу головуючого на Зборах. 

 
Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 
"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

 
З четвертого питання порядку денного 

Слухали: Звiт виконавчого органу (правлiння) про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (правлiння) (Додаток 3). 

Виступив: Голова правлiння Кам'янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК" 

Постовий В.I. з доповiддю про звiт виконавчого органу (правлiння) про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  
Вирiшили: Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

 
Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 
зборах;  



"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
 

З п'ятого питання порядку денного 

Слухали: Звiт наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк (Додаток 4). 

Виступив: Член наглядової ради Товариства Гасанова Г.В. зi звiтом про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 
Вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
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Голосували:  
"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 
зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
 

 

З шостого питання порядку денного 
Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї з фiнансової дiяльностi Товариства в 2018 роцi. 

Висновок ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства за 2018 рiк 

(Додаток 5). 

Виступив: Член ревiзiйної  комiсiї Галицький В.В. зi звiтом ревiзiйної комiсiї про 
результати фiнансової дiяльностi Товариства у 2018 роцi. 

Вирiшили: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. 

 
Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 
"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

 
З сьомого питання порядку денного 

Слухали: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi 

Товариства в 2018 роцi. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2018 
рiк (Додаток 6). 

Виступив: Член ревiзiйної комiсiї Галицький В.В. з рiчним фiнансовим звiтом i 

балансом Товариства за 2018 рiк.  

Вирiшили: Затвердити  рiчний звiт i баланс Товариства за 2018 рiк. 
 

Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах. 



РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

 
З восьмого питання порядку денного 

Слухали: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом. 
Виступив: Голова правлiння Кам'янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК" 

Постовий В.I. з пропозицiєю направити прибуток на розвиток виробництва. 

Вирiшили: Направити прибуток на розвиток виробництва. 

 
Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 
"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
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З дев'ятого питання порядку денного 
Слухали: Внесення змiн та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

Затвердження особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї вiд iменi 

його акцiонерiв, надання повноважень на вчинення дiй, пов'язаних з державною 

реєстрацiєю Статуту у новiй редакцiї. 
Виступив: Юрисконсульт I-ої категорiї Товариства Шлик I.Г. з iнформацiєю про 

змiни та доповнення до Статуту Кам`янець-Подiльського публiчного 

акцiонерного товариства "ГIПСОВИК". 
З метою приведення Статуту Кам`янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК" 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України необхiдно внести змiни та 

доповнення до Статуту Кам`янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК" i затвердити 
його в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 

1. Вiдповiдно до норм чинного законодавства внести змiни та затвердити Статут 

Кам'янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства "ГIПСОВИК" у 
новiй редакцiї. 

2. Уповноважити Голову правлiння Товариства Постового Володимира Iллiча 

пiдписати Статут у новiй редакцiї вiд iменi його акцiонерiв та зареєструвати його 
у вiдповiдному органi державної реєстрацiї. 

 

Голосували:  
"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  
"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
 

 

З десятого питання порядку денного 

Слухали: Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової 
ради Товариства. 



Виступив: Член наглядової ради Гасанова Г.В. з пропозицiєю припинити 

повноваження  членiв наглядової ради Товариства у повному складi: 

- Пазгалова Анатолiя Володимировича; 
- Сiкори Валентина Євгеновича; 

- Корник Лiлiї Євгенiвни; 

- Гасанової Галини Василiвни; 
- Пiчика Сергiя Миколайовича. 

Вирiшили: 

Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства у повному складi: 

- Пазгалова Анатолiя Володимировича; 
- Сiкори Валентина Євгеновича; 

- Корник Лiлiї Євгенiвни; 

- Гасанової Галини Василiвни; 
- Пiчика Сергiя Миколайовича. 

 

Голосували:  
"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  
"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
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З одинадцятого питання порядку денного 
Слухали: Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Товариства. 

Виступив: Голова правлiння Постовий В.I. з пропозицiєю обрати членами 

наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування) в складi: 
- Пазгалова Анатолiя Володимировича; 

- Сiкора  Валентин Євгенович;                                      

- Корник Лiлiя Євгенiвна; 

- Гасанова Галина Василiвна; 
- Паушак Наталiя Миколаївна. 

Зобов'язати наглядову раду Товариства обрати Голову наглядової ради 

Товариства. 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової 

ради Товариства (на платнiй чи безоплатнiй основi). Надати повноваження Головi 

правлiння Товариства Постовому Володимиру Iллiчу на пiдписання договорiв з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

Вирiшили: Обрати членами наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного 

голосування) в складi: 

- Пазгалова Анатолiя Володимировича; 
- Сiкора  Валентин Євгенович;                                      

- Корник Лiлiя Євгенiвна; 

- Гасанова Галина Василiвна; 
- Паушак Наталiя Миколаївна. 

Зобов'язати наглядову раду Товариства обрати Голову наглядової ради 

Товариства. 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства (на платнiй чи безоплатнiй основi). Надати повноваження Головi 



правлiння Товариства Постовому Володимиру Iллiчу на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

Голосували:  
"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 

"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 
зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
 

 

З дванадцятого питання порядку денного 
Слухали: Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Виступив: юрисконсульт I-ої категорiї Товариства Шлик I.Г.  

Прошу Вас звернути увагу, що при складаннi повiдомлення про проведення 

загальних зборiв Товариства сталася помилка i в питаннi слова "угод iз 

зацiкавленiстю" необхiдно замiнити на слова "великих угод", так як в ухваленнi 
рiшення говориться все про великi угоди. 

Далi юрисконсульт I-ої категорiї Товариства Шлик I.Г. доповiла, що згiдно Закону 

України "Про акцiонернi товариства" виключною компетенцiєю Загальних зборiв 
акцiонерiв є прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 

25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства. 
Також законом передбачено, що якщо  на  дату  проведення  загальних  зборiв   
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неможливо визначити,   якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним 
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори  можуть  

прийняти  рiшення  про попереднє схвалення значних правочинiв,  якi можуть 

вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого  рiшення. 

У зв`язку з тим, що Товариство не може визначитись з тим, якi значнi правочини   

вчинятимуться Товариством на протязi року, юрисконсульт I-ої категорiї Шлик 

I.Г. запропонувала надати попередню згоду на укладення з 19.04.2019 по 
19.04.2020 значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними 

рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 
Юрисконсульт I-ої категорiї Товариства запропонувала прийняти рiшення, 

викладене у проектi рiшення, а саме: 

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися у перiод з 19.04.2019 по 19.04.2020, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв 

Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: 

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, 
кредитiв) сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 20 

млн. грн.; 

- правочинiв, направлених на укладання договорiв постачання паливно-
мастильних матерiалiв, поставки природного газу, електричної енергiї сукупна 

вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.; 

- правочинiв, направлених на укладання договорiв про надання та отримання 

послуг, виготовлення та поставки продукцiї сукупна вартiсть таких правочинiв не 
повинна перевищувати суму 20 млн. грн.. 



2. Зазначенi значнi правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть 

вчинятися Товариством тiльки за умови надання наглядовою радою Товариства 

попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину. 
3. Повноваження з укладення та пiдписання зазначених значних правочинiв 

надати головi правлiння Товариства Постовому Володимиру Iллiчу або 

заступнику голови правлiння Товариства Атаману Iвану Iвановичу. 
Вирiшили:  

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися у перiод з 19.04.2019 по 19.04.2020, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: 

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, 

кредитiв) сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 20 
млн. грн.; 

- правочинiв, направлених на укладання договорiв постачання паливно-

мастильних матерiалiв, поставки природного газу, електричної енергiї сукупна 
вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.; 

- правочинiв, направлених на укладання договорiв про надання та отримання 

послуг, виготовлення та поставки продукцiї сукупна вартiсть таких правочинiв не 

повинна перевищувати суму 20 млн. грн.. 
2. Зазначенi значнi правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть 

вчинятися Товариством тiльки за умови надання наглядовою радою Товариства 

попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину. 
3. Повноваження з укладення та пiдписання зазначених значних правочинiв 

надати головi правлiння Товариства Постовому Володимиру Iллiчу або 

заступнику голови правлiння Товариства Атаману Iвану Iвановичу. 

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до 
норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою 

радою Товариства згоди на їх вчинення. 
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Голосували:  

"за" - 4994523 голосiв, тобто 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах; 
"проти"  -  0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних 

зборах;  

"утримались" - 0 голосiв, тобто 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 

загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

      

Додатки до Протоколу Зборiв: 
1.  Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Зборах Товариства. 

2.  Протокол про пiдсумки реєстрацiї. 

3.  Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.  
4.  Звiт наглядової ради Товариства. 

5.  Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6.  Рiчний фiнансовий звiт i баланс Товариства за 2018 рiк. 

  
 

 

 
 

Голова Загальних зборiв                                                                        В.I. Постовий 

                                                   

 
 



Секретар Загальних зборiв                                                                    I.Г. Шлик 

 

 
 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 
Лiчильна комiсiя для пiдрахунку голосiв осiб, що брали участь у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Змiна органiзацiйно-правової форми та назви товариства 

 

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



 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Пазгалов Анатолiй Володимирович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Голова Наглядової Ради 

Паушак Наталiя Миколаївна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової Ради 

Сiкора Валентин Євгенович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової Ради 

Гасанова Галина Василiвна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової Ради 

Корник Лiлiя Євгенiвна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової Ради 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

Протягом 2019 року проводились три засiдання Наглядової ради. 

 

 



прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети наглядовою радою в 2019 

роцi не створювались. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

В звiтному роцi дiяльностi Наглядової ради була пов'язана з 

проведенням чергових рiчних Загальних зборiв, обранням голови 

Наглядової ради, проведенням позачергових Загальних зборiв. 

Оцiнка роботи Наглядової ради була задовiльною. 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Постовий Володимир 

Iллiч 

Голова правлiння 

Атаман Iван Iванович Член правлiння 

Термiкан Сергiй Член правлiння 

Бачой Андрiй Член правлiння 

Кожокарь Григорiй Член правлiння 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У 2019 роцi засiдання Правлiння не проводились. Результати 

роботи правлiння повною мiрою залежать вiд дiяльностi голови 

правлiння, який безпосередньо вiдповiдає за розвиток 

пiдприємства та покращення його фiнансового стану. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Задовiльна 

 

Примітки 



Данi вiдсутнi  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

 Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, 

включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та 

пiддаються наступним фiнансовим ризикам: 

 

-ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 

-ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

 

-кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання    фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 

 

Ринковий ризик 

 

 Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi 

ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому 

що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. 

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися 

внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для 

окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних 

фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних 

ставок, оскiльки не має кредитiв. 

 

Ризик втрати лiквiдностi 

 

 Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, 

для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Кредитний ризик 

 

 Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. 

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в 

основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство 

укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик 



стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на 

iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

  

 

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 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні так ні 

Визначення розміру винагороди для голови ні ні так ні 



та членів наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Iншi документи зi списку, окрiм зазначених положень в емiтента 

вiдсутнi. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Виконавчий орган 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Востаннє ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку з власної iнiцiативи 

 



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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Спiльне пiдприємство "SUPRATEN 

PLUS", Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю (Молдова) 

000000000 29 

2 Постовий Володимир Iллiч 2102403392 26 

3 Пазгалов Анатолiй Володимирович 2140217034 14 

4 Термiкан Сергiй (Молдова) 2564022990 13 

5 Постова Наталiя Iларiонiвна 2264614142 5 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

5 708 720 573 251 Власники не уклали з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi та не здiйснили 

переказ належних їм прав на цiннi 

папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi.  

30.09.2014 

Опис Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 

року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. 



 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно Закону України "Про цiннi папари та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006р., 

 

посадовi особи емiтента - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, 

ревiзiйної комiсiї, ревiзор емiтента, а також голова та члени iншого органу емiтента, якщо 

утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емiтента - юридичної особи 

публiчного права - керiвник та заступники керiвника такої юридичної особи. 

 

 Вiдповiдно до п.7.33 та 7.36 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у 

кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради 

та чотири члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними 

зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається 

членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової 

ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 

 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.7.39 Статуту). 

 

 Вiдповiдно до п.7.39 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена 

наглядової ради припиняються: 

 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi 

неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання 

законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його 

недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

 

 Вiдповiдно до п.7.41 Статуту, Голова та члени правлiння обираються наглядовою радою 

термiном на 3 роки. Правлiння складається з 5 членiв: Голови правлiння та 4 членiв правлiння. 

Припинення повноважень голови та членiв правлiння є виключною компетенцiєю наглядової 

ради (п.7.32.8 Статуту). 

 

 Вiдповiдно до п.7.46 Статуту, Ревiзiйна комiсiя, в кiлькостi 5 чоловiк, обирається 

загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, строком на 3 роки. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї, якщо iнше не передбачено статутом або 

положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства". Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзiйної 

комiсiї, кiлькiсного складу комiсiї, порядку її дiяльностi та компетенцiя визначаються 

положенням "Про ревiзiйну комiсiю" або рiшенням Загальних зборiв.  

 

Вiдповiдно до п.7.9.18 Статуту, повноваження членiв ревiзiйної комiсiї достроково 

припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 



Наглядова рада. Згiдно п.6.1 Положення про наглядову раду та п.7.32 Статуту: 

 

Члени наглядової ради мають право: 

 

1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена 

 

iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти днiв з дати 

отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння; 

 

2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

 

3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 

 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства;16 

 

1-1) затвердження положення про винагороду членiв Виконавчого органу акцiонерного 

товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку; 

 

1-2) затвердження звiту про винагороду членiв Виконавчого органу акцiонерного товариства, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  

 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 

 

2-1) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою 

радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 

 

2-2) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

 

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 

до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 

 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

 

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;  

 

8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Виконавчого органу (правлiння);  

 

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу 

(правлiння), встановлення розмiру його винагороди;  



 

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу (правлiння) вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу (правлiння);  

 

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 

 

11-1) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 

аудитора); 

 

11-2) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

 

11-3) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 

 

11-4) розгляд звiту Виконавчого органу (правлiння) та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду у разi вiднесення статутом Товариства питання  

 

про призначення та звiльнення голови та членiв Виконавчого органу (правлiння) до виключної 

компетенцiї Наглядової ради; 

 

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;  

 

13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг; 

 

13-1) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

 

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;  

 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно 

до Закону;  

 

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

 

16-1) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

 

16-2) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

 



17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

 

18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання 

згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом; 

 

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

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

акцiй; 

 

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

 

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному 

товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

 

22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону; 

 

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї 

Наглядової ради згiдно iз Статутом акцiонерного товариства. 

 

 

 

Правлiння. Згiдно п.5.2 Положення про виконавчий орган (Правлiння), та п.7.42 Статуту:  

 

Члени правлiння мають право: 

 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

 

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Виконавчого органу (правлiння) 

вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 

 

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Виконавчого органу (правлiння); 

 

4) iнiцiювати скликання засiдання Виконавчого органу (правлiння); 

 

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Виконавчого органу (правлiння); 

 

6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

 

7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв; 

 

8) отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Виконавчого органу (правлiння), розмiр 

якої встановлюється вiдповiдним трудовим договором, укладеним кожним з них з Товариством. 

 

 До виключної компетенцiї виконавчого органу (правлiння) належить: 



 

1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

 

2) розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї; 

 

3) затвердження планiв роботи виконавчого органу (правлiння); 

 

4) складання та надання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) 

подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 

 

5) укладення та виконання колективного договору; 

 

6) призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники виконавчого органу (правлiння); 

 

7) прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi визначення 

розмiрiв їхньої винагороди; 

 

8) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв 

працiвникiв Товариства; 

 

9) прийняття рiшень про укладення угод на суму вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

 

10) призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 

 

Питання, що належать до виключної компетенцiї виконавчого органу (правлiння), не можуть 

бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. 

 

 

 

Ревiзiйна комiсiя. Згiдно п.5.1 Положення проревiзiйну комiсiю, та п.7.49, 7.50, 7.51 Статуту: 

 

Ревiзiйна Комiсiя має право: 

 

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 

належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) робочих днiв з моменту 

подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 

 

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 

 

3) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання 

Наглядової Ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим 

 

iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 

 

4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та 



брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;  

 

5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 

 

6) Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Виконавчого органу (правлiння) у випадках, передбачених законодавством, статутом або 

внутрiшнiми положеннями Товариства.  

 

 

 

 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
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АКЦIОНЕРАМ ТА УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ  

КАМ'ЯНЕЦЬ -ПОДIЛЬСЬКОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  

"ГIПСОВИК" 

 

НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

 

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI   

 

Iнформацiя про предмет завдання   

 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у 

пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДIЛЬСЬКОГО ПУБЛIЧНОГО 

ТОВАРИСТВА "ГIПСОВИК" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 22986119, 



мiсцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., мiсто Кам'янець-Подiльський, ПРОВУЛОК 

IНДУСТРIАЛЬНИЙ, будинок 1  далi - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у 

вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). 

 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту  про корпоративне 

управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року.  

 

Предметом перевiрки щодо надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про 

корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують 

iнформацiю:   

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента;  

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;  

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента;  

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових 

осiб емiтента.  

 

Застосовнi критерiї  

 

Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI. 

 

Властивi обмеження 

  

Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх 

перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в 

обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур. 

 

Конкретна мета 

 

Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi 

рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до 

вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства 

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2019 року, 

складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення 

розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора  та iдентифiкацiя рiвня впевненостi 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту 

про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року вiдповiдно 

вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. 

 

Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 



завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є 

аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i 

прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри 

користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного 

управлiння за вiдповiдними критерiями. 

 

Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для 

можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета 

завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на 

оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.  

 

Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали 

розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до 

завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та 

визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту 

персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.  

 

На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення 

iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики 

та отримали обгрунтовану впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв 

суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм 

будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин 

завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно 

операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання. 

 

Застосовнi вимоги контролю якостi 

 

Ми дотримуємся вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, 

що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання 

впевненостi i супутнi послуги" та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, 

включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства. 

 

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 

 

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки. 

 

Iнформативний перегляд виконаної роботи 

   

Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.  

Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та 

пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей 

керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом 

спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї 

отриманої аудиторами iз рiзних джерел. 

 



В ходi перевiрки  були використанi данi iз наступних джерел: 

- статут Товариства; 

- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2019 роцi; 

- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 роцi; 

- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 року; 

- вiдповiдi на запити вiд незалежного аудитора; 

- письмовi запевнення вiд Товариства; 

- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua 

- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань 

usr.minjust.gov.ua; 

 - сторiнка КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДIЛЬСЬКОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГIПСОВИК" в  

мережi iнтернет http://gipsovik.com.ua/ 

 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, 

наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства.  

 

 

Висновок незалежного аудитора 

 

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не 

мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 

року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Вiдповiдно вимог ст. 40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-

4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не 

висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї. 

 

Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо iнформацiї зазначеної в 

пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року дають 

можливiсть сформулювати судження щодо: 

- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI, Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV та вимогам його статуту;  

- вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння. 

 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi для 

задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на умовах, 

визначених чинним законодавством України i статутом Товариства. 

 

Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб 

забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на 

отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою 



дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому. 

 

Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв 

акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн 

володiє, та iнших факторiв. 

 

У корпоративнiй структурi Товариства дiє Наглядова рада, Правлiння Товариства, рацiональний 

i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. 

Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну 

iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи 

Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, 

добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв. 

 

 

Вiдповiдно до даних з перелiку акцiонерiв КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДIЛЬСЬКОГО АКЦIОНЕРНОГО     

ТОВАРИСТВА " ГIПСОВИК", власниками значного пакету акцiй є: 

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по 

батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй

 Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних 

осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу 

влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

 Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу) 

1  Спiльне пiдприємство "SUPRATEN PLUS" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Молдова" 1005600042189 28,801727 

2 Постовий Володимир Iллiч 2102403392 25,556096 

3 Пазгалов Анатолiй Володимирович 2140217034 14,066585 

4 Термiкан Сергiй (Молдова) 2564022990 12,918797 

5 Постова Наталiя Iларiонiвна 2264614142 5,456477 

 Разом Х 86,799682 

 

Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним 

законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу  Товариства. 

 

Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є 

колегiальний орган - Правлiння. Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Голова 

правлiння. 

 

Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє 

збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, 

забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та 

достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, 

забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. 

 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється через механiзми 

внутрiшнього контролю. 

 

Кодекс корпоративного управлiння (далi - Кодекс) затверджений Загальними зборами акцiонерiв 



Товариства (Протокол № 1 вiд 20 квiтня 2012 року). Текст Кодексу розмiщений на офiцiйному 

сайтi Товариства (www.gipsovik.com.ua). Товариство в своїй дiяльностi протягом 2019 року 

дотримувалась принципiв та положень Кодексу. Вiдхилень не вiдбувалось. 

 

Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування 

кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 

17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 року № 3480-IV дотримуються. 

 

Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис 

прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. 

Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у 

звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi 

товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на 

фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з 

достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння 

такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. 

Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та 

досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену 

iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками Товариства. 

 

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на 

нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 

31.12.2019 року. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в 

перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року становить 5135469 штук, що 

становить 90% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 21 особi, в т.ч 18 

фiзичним i 3 юридичним. 

 

Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб 

емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом 

Товариства. Вiдповiдно до по.7.33 та 7.36 Статуту, Наглядова рада обирається загальними 

зборами у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова 

наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради 

встановлюється загальними зборами.  На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо 

призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства. 

 

Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi 

статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi 



вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-

VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб 

Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.  

 

Ключовим партнером завдання з надання впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного 

аудитора, є Мярковський Анатолiй Йосипович. 

 

Додаток: Звiт про корпоративне управлiння 

 

Директор  

ПАФ "АУДИТСЕРВIС"                                                                                 Мярковський А.Й. 

/сертифiкат аудитора серiї А № 001015, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати 

України № 13 вiд 24.03.1994 року, номер 101095 в реєстрi аудиторiв та суб'єктiв  аудиторської 

дiяльностi/ 

 

Дата складання звiту незалежного аудитора: 29 грудня 2020 року 

 

Приватна аудиторська фiрма  "АУДИТСЕРВIС" 

Юридична адреса: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницький,  Хмельницька обл., 29000,   

Україна 

Фактичне мiсцезнаходження: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницький,  Хмельницька обл., 

29000,   Україна 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21323931 

Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого 

АПУ: Свiдоцтво № 0128, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, 

(роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 

право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi"  та роздiлу "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що 

становлять суспiльний iнтерес") 

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Свiдоцтво № 0631 

видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.09.2016 р. № 330/4. Свiдоцтво чинне до 

31.12.2021 р.  

Договiр про надання послуг з надання впевненостi:  № 102 вiд 10 листопада 2020 року 

Термiн надання послуг з надання впевненостi: з 10 листопада 2020 року по 29 грудня 2020 року 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Спiльне пiдприємство 

"SUPRATEN PLUS" Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю 
(Молдова) 

0000000000 2059, Молдова, 

Петрикани р-н, 

Кишинiв, Пєтрiкань, 
84 

1 644 210 28,801727 1 644 210 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Постовий Володимир Iллiч 1 458 926 25,556096 1 458 926 0 

Термiкан Сергiй 737 498 12,918797 737 498 0 

Пазгалов Анатолiй Володимирович 803 022 14,066585 803 022 0 

Постова Наталiя Iларiонiвна 311 495 5,456477 311 495 0 

Усього 3 310 941 57,997958 310 941 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi 

бездокументарнi iменнi 

5 708 720 1 427 180,00 Невiдомi Публiчнi пропозицiї вiдсутнi 

Примітки: 

Даних немає 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.08.1998 153/22/1/98 Хмельницьке 

теруправлiння 
ДКЦПФР 

UA4000099295 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 5 708 720 1 427 180 100 

Опис 
Товариство не випускало акцiй на пред'явника, привiлейованих акцiй, процентних та безпроцентних облiгацiй, а також не купувало власних 

акцiй протягом звiтного перiоду.Факту лiстингу/делiстингу не було. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.08.1998 153/22/1/98 UA4000099295 5 708 720 1 427 180 5 135 469 0 0 

Опис: 

Обмежень прав на голосуючi акцiї не проводилось. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 41 101 56 332 0 0 41 101 56 332 

  будівлі та споруди 9 556 15 958 0 0 9 556 15 958 

  машини та обладнання 223 152 0 0 223 152 

  транспортні засоби 972 991 0 0 972 991 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 30 350 39 231 0 0 30 350 39 231 

2. Невиробничого 

призначення: 
787 787 0 0 787 787 

  будівлі та споруди 787 787 0 0 787 787 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 41 888 57 119 0 0 41 888 57 119 

Опис 
В звiтному перiодi балансова вартiсть власних основних засобiв 

збiльшилась на 15231 тис.грн.. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

28 469 28 063 

Статутний капітал (тис.грн) 1 427 1 427 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 427 1 427 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

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

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 
Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 

Поточнi зобов'язання 

Висновок Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 27042 

тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 
Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 
боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 1 052 X X 

у тому числі:  

Приватбанк овердрафт 01.02.2019 1 052 17 31.01.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 37 781 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 38 833 X X 

Опис Прострочених кредитiв на звiтну дату не має. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гiпс 68354 73704,85 69,57 68098 73428,82 70,41 

2 Вапняк 77285 24768,63 23,38 76301 24453,28 23,46 

3 Доломiт 27259 6884,81 6,6 20777 5247,67 5,03 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 40,6 

2 Витрати на оплату працi 23,2 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5,14 

4 Амортизацiя 4,06 

5 Iншi операцiйнi витрати 26,99 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватна аудиторська фiрма 

"АУДИТСЕРВIС" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21323931 

Місцезнаходження 29013, Україна, Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, Хмельницький, 

Гагарiна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0128 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0382) 658167 

Факс 704083 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг емiтенту 

Опис Приватна аудиторська фiрма 

"АУДИТСЕРВIС" встановлювала 

незалежну професiйну думку у формi 
звiту з надання впевненостi стосовно 

iнформацiї, яка подається у Звiтi про 

корпоративне управлiння за 2019 рiк 

для подання завдання з надання 
впевненостi до НКЦПФР у складi 

рiчного звiту керiвництва в порядку, 

встановленому дiючим законодавством, 
яке регулює дiяльнiсть акцiонерних 

товариств та вiдносини на ринку цiнних 

паперiв, зокрема закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006№3480-IV. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
акцiонерний банк "Укргазбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23697280 

Місцезнаходження 03087, Україна, Київська обл., 

Солом'янський р-н, Київ, Єреванська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263236 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5941162 

Факс 5941162 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Зберiгач цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, Київ, Антоновича, 
51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 2875670 

Факс 2875673 

Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку для провадження 
дiяльностi з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання рiчного звiту емiтента, 

повiдомлень та особливої iнформацiї за 
2019 рiк до НКЦПФР. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 
Голосiївський р-н, Київ, Антоновича, 

51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/AРА 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 2875670 

Факс 2875673 

Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на 
фондовому ринку для провадження 

дiяльностi з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасникiв фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасникiв 

фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне 

товариство "ГIПСОВИК" 
за ЄДРПОУ 22986119 

Територія 
Хмельницька область, м.Кам'янець-

Подiльський 
за КОАТУУ 6810400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво вапна та гіпсових сумішей за КВЕД 23.52 

Середня кількість працівників: 268 

Адреса, телефон: 32307 м.Кам'янець-Подiльський, пров.Iндустрiальний,1, 03849 37846 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 25 26 

    первісна вартість 1001 71 83 

    накопичена амортизація 1002 ( 46 ) ( 57 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 41 888 57 119 

    первісна вартість 1011 67 301 86 764 

    знос 1012 ( 25 413 ) ( 29 645 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 41 913 57 145 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 3 674 3 155 

Виробничі запаси 1101 890 789 

Незавершене виробництво 1102 921 714 

Готова продукція 1103 1 841 1 641 

Товари 1104 22 11 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 793 1 669 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 839 231 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36 19 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 252 459 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 252 459 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 5 735 4 624 

Усього за розділом II 1195 12 329 10 157 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 54 242 67 302 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 427 1 427 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26 636 27 044 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 2 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 28 063 28 469 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 682 3 101 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 591 3 010 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 3 682 3 101 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 188 1 052 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 10 048 11 446 

    розрахунками з бюджетом 1620 236 427 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 78 49 

    розрахунками зі страхування 1625 199 233 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 087 1 114 

    одержаними авансами 1635 3 021 6 918 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 7 718 14 542 

Усього за розділом IІІ 1695 22 497 35 732 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 54 242 67 302 

Примітки: У балансi вiдображаються тiльки тi активи та зобов'язання, що вiдповiдають таким критерiям: 
 

- iснує можливiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, оцiнка яких може бути 

вiрогiдно визначена; 

 
- ресурси контролюються Товариством.  

 

Власний капiтал вiдображається в балансi одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi 
призводять до його змiни. Звiтнiсть складено на пiдставi даних оборотно-сальдової вiдомостi, у якої 

немає розбiжностей з регiстрами синтетичного та аналiтичного облiку i первинними документами. 



Iснують адекватнi та достовiрнi данi з усiх суттєвих питань аудиторської перевiрки звiтностi. Надана 

iнформацiя є достатньою для вiдображення реального стану справ у Товариствi.  
 

 

 

Керівник    Постовий В.I. 
 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне 

товариство "ГIПСОВИК" 
за ЄДРПОУ 22986119 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 104 286 108 985 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 96 618 ) ( 96 378 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 668 12 607 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 31 899 43 389 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8 570 ) ( 9 176 ) 

Витрати на збут 2150 ( 37 ) ( 248 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 30 464 ) ( 45 146 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 496 1 426 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 1 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 497 1 427 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -89 -313 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 408 1 114 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 408 1 114 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 46 416 46 338 

Витрати на оплату праці 2505 26 527 27 301 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 881 6 053 

Амортизація 2515 4 640 3 563 

Інші операційні витрати 2520 30 856 35 802 

Разом 2550 114 320 119 057 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 708 720 5 708 720 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 708 720 5 708 720 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,071470 0,195140 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,071470 0,195140 

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

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства сформована з дотриманням таких принципiв:  
 

автономностi пiдприємства, 

 
безперервностi дiяльностi, перiодичностi, 

 

iсторичної (фактичної) собiвартостi,  
 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,  

 

повного висвiтлення, послiдовностi,  
 

обачностi, 

 
превалювання змiсту над формою, 

 

єдиного грошового вимiрника - гривня 

 
 

 

Керівник    Постовий В.I. 
 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 22986119 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 160 068 183 679 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 402 302 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23 816 7 558 

Надходження від повернення авансів 3020 666 49 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 1 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5 120 921 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 136 787 ) ( 154 553 ) 

Праці 3105 ( 23 168 ) ( 22 590 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 953 ) ( 5 732 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8 570 ) ( 10 566 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 89 ) ( 313 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 281 ) ( 3 922 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 200 ) ( 6 331 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 496 ) ( 718 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 14 138 ) ( 1 113 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 961 -2 762 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 754 ) ( 1 499 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -754 -1 499 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 207 -4 261 

Залишок коштів на початок року 3405 252 4 513 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 459 252 

Примітки: Фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами встановленими Нацiональним 

положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", який 

затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13 р. № 73. та примiток, з урахуванням 

норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2019 р.  

 

Керівник    Постовий В.I. 
 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 22986119 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 
капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 427 0 0 0 26 636 0 0 28 063 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 427 0 0 0 26 636 0 0 28 063 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 408 0 0 408 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 -2 -2 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 408 0 -2 406 

Залишок на кінець року  4300 1 427 0 0 0 27 044 0 -2 28 469 

Примітки: Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi i адекватного рiвня капiталу для 

ведення дiяльностi Товариства i максимiзацiї прибутку акцiонерiв. 

 
Товариство управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження або змiни структури капiталу Товариство 

може регулювати розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам або випускати новi акцiї. У 2019 роцi не було внесено змiн до мети,полiтики та 

процедури управлiння капiталом. 

 
 

 



Керівник    Постовий В.I. 

 
Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне 

товариство "ГIПСОВИК" 
за ЄДРПОУ 22986119 

Територія   за КОАТУУ 3810100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво вапна та гіпсових сумішей за КВЕД 23.52 

Середня кількість працівників: 217 

Адреса, телефон: 32307 м.Кам'янець-Подiльський, пров.Iндустрiальний,1, 03849 37846 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 25 26 

    первісна вартість 1001 71 83 

    накопичена амортизація 1002 ( 46 ) ( 57 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 41 888 57 119 

    первісна вартість 1011 67 301 86 764 

    знос 1012 ( 25 413 ) ( 29 645 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 41 913 57 145 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 3 674 3 155 

Виробничі запаси 1101 890 789 

Незавершене виробництво 1102 921 714 

Готова продукція 1103 1 841 1 641 

Товари 1104 22 11 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 793 1 669 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 839 231 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36 19 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 252 459 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 252 459 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 5 735 4 624 

Усього за розділом II 1195 12 329 10 157 

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

1200 0 0 

Баланс 1300 54 242 67 302 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 427 1 427 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26 636 27 044 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 2 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 28 063 28 469 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 682 3 101 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 591 3 010 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 3 682 3 101 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 188 1 052 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 10 048 11 446 

    розрахунками з бюджетом 1620 236 427 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 78 49 

    розрахунками зі страхування 1625 199 233 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 087 1 114 

    одержаними авансами 1635 3 021 6 918 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 7 718 14 542 

Усього за розділом IІІ 1695 22 497 35 732 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 54 242 67 302 

Примітки: У балансi вiдображаються тiльки тi активи та зобов'язання, що вiдповiдають таким критерiям: 
 

- iснує можливiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, оцiнка яких може бути 

вiрогiдно визначена; 
 

- ресурси контролюються Товариством.  

 
Власний капiтал вiдображається в балансi одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi 

призводять до його змiни. Звiтнiсть складено на пiдставi даних оборотно-сальдової вiдомостi, у якої 



немає розбiжностей з регiстрами синтетичного та аналiтичного облiку i первинними документами. 

Iснують адекватнi та достовiрнi данi з усiх суттєвих питань аудиторської перевiрки звiтностi. Надана 
iнформацiя є достатньою для вiдображення реального стану справ у Товариствi.  

 

 

 
Керівник    Постовий В.I. 

 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне 

товариство "ГIПСОВИК" 
за ЄДРПОУ 22986119 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 104 286 108 985 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 96 618 ) ( 96 378 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 668 12 607 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 31 899 43 389 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8 570 ) ( 9 176 ) 

Витрати на збут 2150 ( 37 ) ( 248 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 30 464 ) ( 45 146 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 496 1 426 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 1 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 497 1 427 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -89 -313 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 408 1 114 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 408 1 114 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 46 416 46 338 

Витрати на оплату праці 2505 26 527 27 301 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 881 6 053 

Амортизація 2515 4 640 3 563 

Інші операційні витрати 2520 30 856 35 802 

Разом 2550 114 320 119 057 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 708 720 5 708 720 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 708 720 5 708 720 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,071470 0,195140 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,071470 0,195140 

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

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Групи сформована з дотриманням таких принципiв:  

 

автономностi пiдприємства, 

 
безперервностi дiяльностi, перiодичностi, 

 

iсторичної (фактичної) собiвартостi,  
 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,  

 
повного висвiтлення, послiдовностi,  

 

обачностi, 

 
превалювання змiсту над формою, 

 

єдиного грошового вимiрника - гривня. 
 

 

 
Керівник    Постовий В.I. 

 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 22986119 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 160 068 183 679 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 402 302 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23 816 7 558 

Надходження від повернення авансів 3020 666 49 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 1 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5 120 921 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 136 787 ) ( 154 553 ) 

Праці 3105 ( 23 168 ) ( 22 590 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 953 ) ( 5 732 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8 570 ) ( 10 566 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 89 ) ( 313 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 281 ) ( 3 922 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 200 ) ( 6 331 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 496 ) ( 718 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 14 138 ) ( 1 113 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 961 -2 762 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 754 ) ( 1 499 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -754 -1 499 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 207 -4 261 

Залишок коштів на початок року 3405 252 4 513 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 459 252 

Примітки: Фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами встановленими Нацiональним 

положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", який 

затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13 р. № 73. та примiток, з урахуванням 

норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2019 р.  

 

Керівник    Постовий В.I. 
 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 22986119 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп

оділени
й 

прибуто

к 
(непокр

итий 

збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 

Всього 
Неконтр
ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 1 427 0 0 0 26 636 0 0 28 063 0 28 063 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 427 0 0 0 26 636 0 0 28 063 0 28 063 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 408 0 0 408 0 408 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 408 0 -2 406 0 406 

Залишок на кінець року  4300 1 427 0 0 0 27 044 0 -2 28 469 0 28 469 

Примітки: Товариство управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження або змiни структури капiталу 

Товариство може регулювати розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам або випускати новi акцiї. У 2019 роцi не було внесено змiн до 

мети,полiтики та процедури управлiння капiталом. 

 
Керівник    Постовий В.I. 



 

Головний бухгалтер   Галицький В.В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКЕ 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 

 "ГIПСОВИК" 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ 

 

 ЗВIТНОСТI КОМПАНIЇ ЗА РIК, ЩО 

 

ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 

 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 

 

  

 

 

 

1. Iнформацiя про Групу та основнi напрямки її дiяльностi 

 

 

 

Кам'янець-Подiльське акцiонерне товариство "ГIПСОВИК" (надалi "Компанiя", або разом з 

дочiрнiми пiдприємствами "Група"), створено згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення 

Фонду державного майна України по Хмельницькiй областi вiд 29.06.1995 № 417. В 1995 роцi 

Кам'янець-Подiльське об'єднання будiвельних матерiалiв реорганiзовано в Кам'янець-

Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК" та перереєстроване виконавчим комiтетом Кам'янець-

Подiльської мiської ради Хмельницької областi 15.11.1996 року №16761050009000106 

вiдповiдно до вимог законодавства України i розташоване за адресою: пров.Iндустрiальний 1, 

м.Кам'янець-Подiльський, 32307. З 05.10.2010 року Кам'янець-Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК" , 

згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" переiменоване в Кам'янець-Подiльське ПАТ 

"ГIПСОВИК". 20 вересня 2019 року Загальнi позачерговi збори акцiонерiв змiнили тип 

товариства з публiчного на приватне, а також назву на Кам'янець-Подiльське акцiонерне 

товариство "ГIПСОВИК". 

 

Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" являється засновником трьох дочiрнiх пiдприємств :  

 

1.Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК"  "Гiпс плюс" - 100% 

(виробництво гiпсу будiвельного, виробництво мiнерального порошку).; 

 

2. Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК"  "Альфа Гiпс" - 100% 

(виробництво крихти, муки вапнякової, виробництво високомiцного гiпсу);  



 

3. Дочiрнє пiдприємство Кам'янець-Подiльського АТ "ГIПСОВИК"  "Подiлля-Гiпс" - 100% ( 

виробництво сухих будiвельних сумiшей, фасування та реалiзацiя готової продукцiї). 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв у 2019 роцi - 217 чоловiк. 

 

Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" являється пiдприємством гiрничо-добувної 

промисловостi, яке здiйснює видобування гiпсового, доломiтового, кременевого, вапнякового 

каменю та його переробку; виробництво гiпсових сумiшей; виробництво виробiв з гiпсу для 

використання в будiвництвi; виробництво сухих видiв сумiшей для мурування; виробництво 

абразивних виробiв; виробництво мiнерального порошку, виробництво крихти вапнякової, 

виробництво мiнерального добрива та добавок для грунтiв. Протягом перiоду розвитку Група 

значно розширила асортимент продукцiї та за рахунок цього завоювала вiдчутну частку ринку 

будiвельних матерiалiв в Українi.  

 

Основним видом продукцiї, яку виробляє Кам'янець-Подiльське АТ "ГIПСОВИК" являється 

гiпс. Асортиментний ряд готової продукцiї налiчує понад 20 видiв продукцiї.     Основними 

акцiонерами Компанiї яляється група SUPRATEN з Молдови - 55,8 % вiд загальної кiлькостi 

акцiй 

 

 

 

 

 

2. Умови функцiонування Групи в Українi  

 

 

 

Українськiй економiцi, як i ранiше, притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Такi 

особливостi включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, 

вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє 

нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть 

економiки України в значнiй мiрi залежить вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на 

реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. На українську 

економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй 

економiцi. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою 

економiкою. 

 

З 2014 року Україна знаходиться пiд впливом полiтичних та економiчних потрясiнь: 

 

- Автономна Республiка Крим була анексована Росiйською Федерацiєю; 

 

- Полiтична нестабiльнiсть та сепаратистськi рухи на територiї Схiдної України перетворились у 

збройний конфлiкт у частинi Луганської та Донецької областей, спричинивши втрату Урядом 

України контролю над цими територiями; 

 

- Українська гривня продовжує девальвувати вiдносно основних свiтових валют i, як наслiдок, 

для пiдтримки стабiльностi економiки необхiднi значнi фiнансовi вливання. 

 

Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, значною мiрою, вiд ефективностi 

здiйснюваних Українським Урядом та НБУ заходiв. Наразi, подальший розвиток економiчних та 



полiтичних подiй, так само як i вплив цих змiн на дiяльнiсть Компанiї, її контрагентiв є 

непередбачуваним. 

 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного 

впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище Компанiї. Подальшi 

змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського 

персоналу. 

 

 

 

 

 

3. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

 

 

3.1. Заява про вiдповiднiсть 

 

 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної 

фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 

 

 

 

 

 

3.2. Основа подання iнформацiї 

 

 

 

Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть складено на основi принципiв нарахування та iсторичної 

собiвартостi, за винятком часткової оцiнки основних засобiв за справедливою вартiсть на дату 

переходу на МСФЗ, яка вважається умовною (доцiльною) собiвартiстю на цю звiтну дату. На 

практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх 

юридичної форми. У своїй фiнансовiй звiтностi Група вiдображає господарськi операцiї та iншi 

подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю. 

 

 

 

 

 

3.3. Основа для консолiдацiї 

 

 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Компанiї та її дочiрнiх 

пiдприємств станом на 31 грудня 2019 року.  

 



Дочiрнiми компанiями є всi компанiї вiдносно яких Компанiя уповноважена визначати 

фiнансову та операцiйну полiтику. Вважається, що така можливiсть iснує, якщо материнське 

пiдприємство володiє (прямо чи непрямо, через дочiрнi пiдприємства) понад половиною голосiв 

суб'єкта господарювання, за винятком окремих випадкiв, коли можна чiтко продемонструвати, 

що таке володiння не встановлює контролю. 

 

Консолiдацiя дочiрнiх компанiй здiйснюється з дати переходу Групи на МСФЗ, що одночасно є 

датою переходу на МСФЗ як материнської так i дочiрнiх компанiй. 

 

 Фiнансову звiтнiсть материнської та дочiрнiх компанiй, якi використовуються при 

складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi, складено на одну й ту ж звiтну дату з 

використанням єдиної облiкової полiтики для подiбних операцiй та iнших подiй за схожих 

обставин. Внутрiшньогруповi сальдо, доходи та витрати повнiстю виключаються. 

 

 

 

 

 

3.4. Функцiональна валюта та валюта представлення 

 

 

 

Функцiональною валютою Групи є українська гривня, що є валютою середовища, в якому 

здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою 

валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з 

заокругленням до цiлих, якщо окремо не зазначено iнше. 

 

Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Групи, вважаються 

операцiями в iноземних валютах. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi у таких 

валютах, перераховуються за курсами обмiну валют, якi дiяли на звiтну дату. Усi реалiзованi та 

нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають у результатi курсових рiзниць, включаються до 

звiту про сукупний дохiд. 

 

 

 

 

 

3.5. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення управлiнського персоналу  

 

 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Групи суджень та 

здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми 

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання. 

 

Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання 

фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки 

та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування 

вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. 

Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї 



наведено нижче. 

 

Застосування МСБО (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"  

 

Група не застосовувала вимоги МСБО 29, який передбачає перерахунок фiнансової звiтностi у 

країнi з гiперiнфляцiйною економiкою, виходячи з наступних припущень та оцiнок: 

 

- МСБО 29 визначає за краще, щоб всi компанiї i банки, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в 

умовах гiперiнфляцiї в однiй країнi, повиннi застосовувати вимоги МСБО 29, починаючи з 

одного i того ж перiоду. Управлiнському персоналу Компанiї невiдомо про початок 

застосування українськими компанiями МСБО 29. Крiм того, фактичнi приклади публiчних 

українських компанiй i банкiв свiдчать про незастосування МСБО 29 пiд час складання своєї 

промiжної фiнансовiй звiтностi в межах рiчного звiтного перiоду, що закiнчується 31 грудня 

2017 року; 

 

- Мiнiстерство фiнансiв України, як орган вiдповiдальний за державну полiтику в областi 

бухгалтерського облiку, не визнав українську економiку гiперiнфляцiйною. Цього також не 

зробили мiжнароднi органiзацiї, що в тiй чи iншiй мiрi спiвпрацюють з Україною (зокрема, 

Мiжнародний Валютний Фонд); 

 

- Поточна економiчна ситуацiя була досягнута за рахунок разових надзвичайних подiй в країнi, 

викликаних в першу чергу не економiчними чинниками. Управлiнський персонал не очiкує, що 

загострення нестабiльної економiчної ситуацiї триватиме в осяжному майбутньому.  

 

 

 

3.5. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення управлiнського персоналу (продовження) 

 

 

 

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi 

 

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Групою  

платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi 

якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками 

перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. 

Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть 

бути iстотними. 

 

Безвiдсотковi позики отриманi та безвiдсотковi позики наданi 

 

Безвiдсотковi позики отриманi та безвiдсотковi позики наданi класифiковано як фiнансовi 

зобов'язання та, вiдповiдно, фiнансовi активи, якi пiсля первiсного визнання повиннi 

оцiнюватися за амортизованою собiвартiстю. Проте, в управлiнського персоналу Групи iснує 

суттєва невпевненiсть стосовно термiнiв та графiкiв погашення таких позик, оскiльки бiльшiсть 

з них отримано вiд пов'язаних сторiн чи надано пов'язаним сторонам. Вiдповiдно, всi подальшi 

рiшення щодо пролонгацiї дiї договорiв позики чи їх дострокове погашення будуть залежати вiд 

багатьох факторiв, як зовнiшнiх так i внутрiшнiх. Така невизначенiсть майбутнiх грошових 

потокiв не дає можливостi коректно визначити амортизовану собiвартiсть таких позик. Тому, 

зобов'язання за безвiдсотковими позиками отриманими та заборгованiсть за безвiдсотковими 

позиками наданими вiдображено у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi за номiнальною 



вартiстю, а не за амортизованою собiвартiстю.  

 

Змiна очiкуваного термiну використання основних засобiв 

 

Об'єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Група оцiнює залишковi 

строки корисного використання об'єктiв основних засобiв принаймнi на кiнець кожного 

фiнансового року. Часто новi очiкування вiдрiзняються вiд попередньо зроблених оцiнок, такi 

змiни вважаються змiною облiкових оцiнок та облiковуються перспективно. Такi оцiнки можуть 

мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi 

про сукупнi доходи. 

 

Знецiнення основних засобiв 

 

Група здiйснює тест на знецiнення одиницi, яка генерує грошовi кошти в разi iдентифiкацiї 

ознак знецiнення. Оцiнка вартостi у використаннi вимагає вiд Групи оцiнити майбутнi грошовi 

потоки одиницi, яка генерує грошовi кошти, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування 

для пiдрахунку поточної вартостi цих грошових потокiв.  

 

Оцiнка запасiв 

 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. При оцiнцi чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв управлiнський персонал здiйснює 

оцiнку чистої вартостi реалiзацiї на пiдставi рiзних припущень, включаючи поточнi ринковi 

цiни. 

 

На кожну звiтну дату Група оцiнює залишки своїх запасiв i, за необхiдностi, списує запаси до їх 

чистої вартостi реалiзацiї. Для цього необхiдно зробити припущення щодо майбутнього 

використання запасiв. Цi припущення гуртуються на iнформацiї про старiння запасiв.  

 

Резерв оплати вiдпусток 

 

Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Групою витрат пов'язаних з наявнiстю 

невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi 

законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов'язань Компанiї по оплатi 

вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може 

бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.  

 

Резерв оплати штрафних санкцiй 

 

Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Групою витрат, пов'язаних з 

оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi, а також вiдповiдних 

судових рiшень. Група може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати 

оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов'язань Групи з оплати штрафних 

санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних 

санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок. 

 

 

 

Податки  

 

Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв 



отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням 

довгострокового характеру операцiй Групи та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає 

мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких 

припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та 

витрат з податку на прибуток. Група не створює резервiв спираючись на обгрунтованi 

припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим 

збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть 

бути зарахованi податковi збитки. 

 

Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого 

прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми 

вiдстрочених податкових активiв.  

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Групи суджень та 

здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми 

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання. 

 

Припущення щодо функцiонування Групи у найближчому майбутньому 

 

У найближчому майбутньому Група буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної 

економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Групи, її здатнiсть обслуговувати й 

погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати. 

 

Фiнансову звiтнiсть Групи складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у 

майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної 

дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б 

мати мiсце, якби Група була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби 

вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.  

 

 

 

4. Основнi положення облiкової полiтики 

 

 

 

4.1 Визнання доходiв  

 

 

 

Дохiд визнається, коли iснує ймовiрнiсть, що до Групи надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з 

операцiєю, а суму виручки можна достовiрно оцiнити. Дохiд оцiнюється за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням суми будь-якої 

знижки що надається Групою, а також пiсля вирахування вiдповiдних податкiв та зборiв. Група 

оцiнює всi операцiї пов'язанi з отриманням доходу вiдповiдно до критерiїв визнання, щоб 

iдентифiкувати, чи вона дiє в якостi принципала, чи в якостi агента. Група визначила, що дiє в 

якостi принципала у будь-яких операцiях пов'язаних з отриманням доходу. Для визнання доходу 

необхiдним є також дотримання нижченаведених умов: 

 

Реалiзацiя товарiв 



 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається, коли покупцевi передано всi суттєвi ризики та 

винагороди, пов'язанi з власнiстю на актив, що, як правило, збiгається з передачею права 

власностi на актив, яка вiдбувається пiсля його поставки. 

 

Реалiзацiя послуг 

 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається у перiодi, коли послуги наданi та дохiд можна достовiрно 

оцiнити. 

 

Фiнансовi доходи 

 

По всiх фiнансовий iнструментах, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, а також по 

фiнансових активах, що класифiкуються як доступнi для продажу, вiдсотковi доходи або 

витрати визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Ефективна ставка 

вiдсотка - це ставка, що точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження 

грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, 

протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового 

зобов'язання. Вiдсотковий дохiд вiдноситься до фiнансових доходiв у консолiдованому звiтi про 

сукупнi доходи. 

 

 

 

4.2 Податки 

 

 

 

Поточний податок на прибуток 

 

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за 

сумою, що очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам згiдно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове 

законодавство, що використовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки та закони, якi були 

чинними (або в основному чинними) на звiтну дату. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток 

 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховуються на дату складання звiтностi за всiма 

тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового 

облiку i вартiстю, що враховується в податковому облiку. 

 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

оподаткуванню, окрiм випадкiв, коли: 

 

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 

прибуток чи збиток; i 

 

- вiдносно тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, якщо материнська 



компанiя здатна контролювати визначення часу сторнування тимчасової рiзницi та iснує 

ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в недалекому майбутньому. 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, а також при перенесеннi на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв i 

невикористаних податкових пiльг, якщо iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає вирахуванню, а 

також невикористанi податковi збитки i невикористанi податковi пiльги, за винятком ситуацiй, 

коли: 

 

- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй 

операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на 

бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 

 

- вiдносно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, вiдстроченi податковi 

активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць у 

недалекому майбутньому i буде отриманий прибуток, що пiдлягає оподаткуванню, вiдносно 

якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного звiтного 

перiоду i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати вигоду вiд такого вiдстроченого 

податкового активу повнiстю або частково. Невизнанi податковi активи в кiнцi кожного звiтного 

перiоду переоцiнюються i визнаються тiєю мiрою, якою стає ймовiрним, що майбутнiй 

оподатковуваний прибуток уможливить використання вiдстроченого податкового активу.  

 

 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних, або оголошених (i практично 

прийнятих) на звiтну дату.  

 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються у складi сукупного 

доходу, визнається у складi iншого сукупного доходу. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток визнається або у складi iншого сукупного доходу, або 

безпосередньо у складi капiталу в мiру виконання операцiї, що його визначає. 

 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання згортаються за наявностi 

повного юридичного права згортати визнанi суми та якщо вони вiдносяться до податкiв на 

прибуток, якi були накладенi тим самим податковим органом i податковий орган дозволяє 

здiйснювати чи отримувати єдиний чистий платiж. 

 

Податок на додану вартiсть 

 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм таких випадкiв: 

 



- ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, що не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому випадку, ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин; i 

 

- дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, враховується в складi дебiторської або кредиторської заборгованостi, 

вiдображеної у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан. 

 

 

 

4.3 Основнi засоби 

 

 

 

Об'єкти основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та/або  накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi при їх наявностi. Первiсна 

вартiсть включає всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням активу.  

 

Первiсна вартiсть об'єкту основних засобiв, створеного власними силами, включає собiвартiсть 

матерiалiв та  прямi витрати на оплату працi, а також безпосередньо пов'язанi з ними витрати на 

позики вiдповiдно до  Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку МСБО 23 Витрати на 

позики (Переглянутий) та будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в 

стан, необхiдний для експлуатацiї за призначенням, i витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта 

та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований. Якщо об'єкт основних засобiв складається зi 

значних частин,  що мають рiзний термiн корисної експлуатацiї, їх слiд визнавати окремими 

об'єктами основних засобiв. 

 

Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом на основi очiкуваного термiну 

корисної експлуатацiї, що є таким: 

 

 

 

Група основних засобiв Термiн корисного використання, роки 

 

  

 

Будiвлi та споруди  25-100 

 

Машини та обладнання 5-25 

 

Транспортнi засоби 10 

 

Iнструменти та iнвентар 3-25 

 

Iнше 7-12 

 

 

 

Земля вважається активом з необмеженим термiном корисного використання i не амортизується.  



 

Визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв та усiх первiсно визнаних суттєвих 

частин припиняється пiсля вибуття або коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його 

використання або вибуття.  Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта 

основних засобiв (є рiзницею мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

активу), слiд включати до прибутку або збитку, коли припиняється визнання об'єкта. 

 

Метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї 

переглядаються й, при необхiдностi, коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року. 

 

 

 

4.4 Оренда 

 

 

 

Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар приймає на себе усi 

iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi iз володiнням орендованим активом.  Уся iнша оренда 

класифiкується як операцiйна. 

 

Група як орендар 

 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у консолiдованому звiтi про сукупнi 

доходи за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. 

 

Група як орендодавець 

 

Договори оренди, за якими у Групи залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння 

активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при 

укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого 

активу та визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi 

платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були отриманi. 

 

 

 

4.5 Витрати на позики 

 

 

 

Група капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва 

або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. Iншi витрати на 

позики визнаються Групою як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на 

позики включають в себе витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз 

запозиченням коштiв.   

 

 

 

4.6 Нематерiальнi активи  

 

 

 



Нематерiальнi активи придбанi окремо первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть 

нематерiального активу, придбаного при об'єднаннi бiзнесу, є його справедлива вартiсть на дату 

придбання.  

 

Пiсля первiсного визнання облiк нематерiальних активiв здiйснюється за моделлю собiвартостi 

за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

 

Внутрiшньо генерованi нематерiальнi активи не капiталiзуються та визнаються витратами у 

складi  звiту про сукупний дохiд в тому роцi, коли витрати було понесенi. 

 

Усi нематерiальнi активи оцiнюються як активи з визначеним термiном корисної експлуатацiї.  

 

Нематерiальнi активи амортизуються протягом термiну корисної експлуатацiї та оцiнюються на 

предмет зменшення корисностi, кожного разу коли є ознака можливого зменшення корисностi 

нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв 

переглядаються й, при необхiдностi, коригуються на кiнець кожного фiнансового року. 

 

Перегляд очiкуваного строку корисної експлуатацiї або очiкуваної форми споживання 

економiчних вигiд, утiлених в активi, облiковується/вiдображається шляхом перегляду перiоду 

або методу, залежно вiд необхiдностi, та трактується як змiни в облiкових оцiнках. 

Амортизацiйнi вiдрахування нематерiальних активiв визнаються у прибутку або збитку у 

категорiї витрат, що узгоджується з функцiєю нематерiальних активiв. 

 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначають 

як рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та 

визнається у прибутку або збитку, коли припиняється визнання активу. 

 

 

 

4.7 Фiнансовi активи 

 

 

 

Первiсне визнання та оцiнка 

 

Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi 

активи, доступнi для продажу.  

 

 Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю 

плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 

як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску 

фiнансового активу. 

 

В момент первiсного визнання фiнансових активiв Група вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, 

якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких 

активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.  

 

Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату 



операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних 

операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових 

активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або 

прийнятi на вiдповiдному ринку. 

 

Подальша оцiнка  

 

Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх 

подальшу оцiнку: 

 

 Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку 

 

Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та 

фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.  

 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами 

або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля 

первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована 

собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi 

сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи 

дисконтiв. 

 

Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при 

припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. 

Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових 

доходiв в звiтi про прибутки та збитки. 

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення 

 

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають 

визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi 

до погашення, якщо Група має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку 

погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням 

всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, 

витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. 

 

Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про 

прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi 

амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу 

фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки. 

 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

 



Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi 

класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї 

фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi 

для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи 

збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого 

сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. 

При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть 

яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, 

включаються до звiту про прибутки та збитки. 

 

Припинення визнання 

 

Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи 

подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо: 

 

- строк дiї контрактних прав Групи на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився; 

 

- Група зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але 

бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком 

одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та 

або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, 

але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала 

контроль над цим активом. 

 

У випадку, якщо Група передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд 

фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла 

в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла 

контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Група в цьому 

фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi 

отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.  

 

Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає 

права та зобов'язання Групи, створенi або збереженнi при передачi активу.  

 

Зменшення корисностi 

 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Група оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що 

кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення 

корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi 

внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя 

(або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити. 

 

Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, 

мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй 

виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, 

таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, 

ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. 

Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна 

оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу 



первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi 

або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за 

активами у групi. 

 

Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 

Стосовно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, Група 

спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових 

активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є 

окремо суттєвими. Якщо Група визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення 

корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то 

такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного 

ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на 

зменшення корисностi i  

 

для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не 

включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi. 

 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого 

збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 

попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, 

якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового 

активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо 

фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку 

вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є 

поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом. 

 

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку 

вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового 

списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд 

зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення 

корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових 

доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi 

вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.  

 

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення 

може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi 

(наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування 

не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що 

перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення 

корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.  

 

Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 

 

Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Група на кожну звiтну дату оцiнює  

наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи 

фiнансових iнвестицiй. 

 

У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для 



продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення 

справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi 

доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є 

об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який 

був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в 

прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання 

фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є 

рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою 

вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, 

ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку 

чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для 

продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

 

У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть 

об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, 

що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення 

корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж 

амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою 

вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, 

ранiше визнаного у прибутку чи збитку.  

 

Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи 

подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi 

ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою 

оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про 

сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть 

такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз 

подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, 

тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у 

прибутку чи збитку. 

 

 

 

4.8 Фiнансовi зобов'язання 

 

 

 

Первiсне визнання 

 

Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються 

вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку та iншi фiнансовi зобов'язання. В момент первiсного визнання фiнансових 

зобов'язань Група вiдносить їх до вiдповiдної категорiї. 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс 

(у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 

як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску 

фiнансового зобов'язання. 

 

Фiнансовi зобов'язання Групи включають кредити та позики, а також торгову та iншу 

кредиторську заборгованiсть. 



 

Подальша оцiнка  

 

Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх 

подальшу оцiнку: 

 

 

 

Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку 

 

Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для 

продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї 

оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.  

 

Кредити та позики 

 

Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

 

Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про 

прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням 

ефективної ставки вiдсотка.  

 

Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових 

комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх 

iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка 

включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи. 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

 

Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою 

погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням 

ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi 

сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи 

дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу 

фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи. 

 

Припинення визнання  

 

Група виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли 

його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або 

строк її дiї закiнчується. 

 

Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як 

погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. 

Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини 

облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового 

фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй 

сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою 



компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку. 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування. 

 

Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Група встановлює справедливу 

вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування 

останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, 

посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, 

аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки. 

 

Згортання фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про 

фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Група має юридично забезпечене право на згортання 

визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно 

погасити зобов'язання. 

 

 

 

4.9 Акцiонерний капiтал  

 

Звичайнi акцiї класифiкуються як основний капiтал. Надлишок справедливої вартостi суми, яка 

перевищує номiнальну вартiсть випущених акцiй,  визнається як емiсiйний дохiд.  

 

 

 

4.10 Забезпечення 

 

 

 

Забезпечення визнаються якщо Група має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та суму заборгованостi 

можна достовiрно оцiнити. Якщо очiкується, що деякi або всi видатки, потрiбнi для погашення 

забезпечення, компенсуватимуться iншою стороною, така компенсацiя визнається окремим 

активом, коли фактично визначено, що компенсацiя буде отримана. Сума визнаної компенсацiї 

не повинна перевищувати суму забезпечення. Витрати, якi пов'язанi iз забезпеченням, 

визнаються в звiтi про сукупнi доходи за вирахуванням суми, визнаної для компенсацiї. У 

випадках, коли вплив вартостi грошей в часi є суттєвим, сума забезпечення має бути 

теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. 

Ставка дисконту повинна бути ставкою до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi 

оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для зобов'язання. Якщо застосовується 

дисконтування, то збiльшення суми забезпечення вiдображається в складi фiнансових витрат 

звiту про сукупнi доходи. 

 

 

 

4.11 Запаси  



 

 

 

В момент первiсного визнання, запаси оцiнюються за собiвартiстю, яка 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.  

 

При вибуттi оцiнка собiвартостi сировини та запасних частин здiйснюється за методом ФIФО 

("перше надходження - перший видаток"), а оцiнка собiвартостi товарних запасiв - за методом 

середньозваженої вартостi. 

 

На дату балансу запаси оцiнюються за меншою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї пiсля нарахування резерву на застарiлi та нелiквiднi об'єкти запасiв.  

 

Чиста вартiсть реалiзацiї - це попередньо оцiнена цiна реалiзацiї у ходi звичайної дiяльностi за 

вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю. 

 

 

 

4.12 Зменшення корисностi нефiнансових активiв  

 

 

 

В кiнцi кожного звiтного перiоду Група оцiнює чи є якiсь ознаки того, що кориснiсть активiв 

може зменшитися. Якщо такi ознаки є, або якщо вимагається щорiчно перевiряти зменшення 

корисностi активу, Група 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 у використаннi, що є 

теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд 

активу або вiд одиницi, що генерує грошовi кошти. Суму очiкуваного вiдшкодування 

визначають для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження 

грошових коштiв, якi, здебiльшого, не залежать вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших 

активiв або груп активiв. Балансова вартiсть активу зменшується до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. Про справедливу 

вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж найкраще свiдчить його цiна за юридично 

обов'язковою угодою про продаж в операцiї мiж незалежними сторонами. Якщо такої угоди 

немає, але актив продається та купується на активному ринку, тодi справедлива вартiсть активу 

за вирахуванням витрат на його продаж є ринковою цiною активу мiнус витрати на вибуття. 

Якщо немає нi угоди нi активного ринку, тодi визначення справедливої вартостi активу за 

вирахуванням витрат на його продаж базується на найкращiй наявнiй iнформацiї, яку Група 

може отримати на кiнець звiтного перiоду, таку як результати останнiх операцiй з подiбними 

активами в межах тiєї самої галузi i т.п. При визначеннi вартостi при використаннi, майбутнi 

грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, яка 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi та ризикiв, характерних для активу.  

При визначеннi справедливої вартостi мiнус витрати на продаж використовується вiдповiдна 

модель оцiнки. Цi розрахунки доповнюють коефiцiєнти оцiнки та iншi наявнi показники 

справедливої вартостi. 

 

Збиток вiд зменшення корисностi визнається в прибутках чи збитках, в складi тих категорiй 

витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилась, за винятком випадкiв, 



коли актив облiковують за переоцiненою сумою. У такому випадку, будь-який збиток вiд 

зменшення корисностi переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення переоцiнки, якщо 

збиток вiд зменшення корисностi не перевищує суми, врахованої в складi дооцiнки такого 

активу. 

 

В кiнцi кожного звiтного перiоду, незалежно вiд наявностi будь-яких ознак, Група оцiнює 

активи на предмет того, що збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в попереднiх перiодах, 

вже немає або вiн зменшився. Якщо така ознака є, Група оцiнює суму очiкуваного 

вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти). Збиток вiд зменшення 

корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, сторнується якщо, 

i тiльки якщо, змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування активу з моменту визначення останнього збитку вiд зменшення корисностi. 

Якщо це так, то балансову вартiсть активу збiльшують до суми його очiкуваного вiдшкодування, 

яка не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б 

визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi перiоди. 

Таке сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається в прибутках чи збитках за 

винятком випадкiв, коли актив вiдображають за переоцiненою сумою. В такому випадку, 

сторнування збитку вiд зменшення корисностi переоцiненого активу розглядається як його 

дооцiнка. 

 

У Групи немає активiв, для яких вимагається щорiчне тестування на предмет зменшення 

корисностi.  

 

 Грошовi кошти та їх еквiваленти  у звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти 

в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках та короткостроковi депозити з первiсним 

термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв. 

 

 Для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх 

еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банку, короткостроковi депозити, 

як зазначено вище, за мiнусом банкiвських овердрафтiв. 

 

 

 

4.13 Операцiї в iноземнiй валютi i переведення в валюту представлення  

 

 

 

 Операцiї та залишки 

 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються спочатку за обмiнним курсом, який переважає на 

дату операцiї.   

 

Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, знову переводяться за 

обмiнним курсом на звiтну дату. Всi рiзницi вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки. 

 

Немонетарнi статтi, якi вимiрюються iз врахуванням iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, 

переводяться iз використанням обмiнних курсiв на дату операцiї.  Немонетарнi статтi, якi 

визначаються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, переводяться iз використанням 

обмiнних курсiв на дату визначення справедливої вартостi.  

 

 



 

Переведення в валюту представлення 

 

На кожну звiтну дату активи i зобов'язання кожної компанiї переводяться в валюту 

представлення Групи за обмiнним курсом, який переважає на звiтну дату. Прибутки i витрати за 

рiк Групи переводяться за обмiнною ставкою, яка переважає на дату операцiї або середньою 

обмiнною ставкою за перiод, якщо вона приблизно дорiвнює ставцi на дату операцiї.  

 

 

 

4.14 Непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи  

 

 

 

Непередбаченi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, а розкривається тодi, коли є 

можливим притiк економiчних вигод.  

 

Непередбаченi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

стає ймовiрним, що вибуття економiчних ресурсiв буде необхiдним для погашення зобов'язання, 

i його можна достовiрно оцiнити. Iнформацiя про них розкриваються , якщо тiльки можливiсть 

вибуття ресурсiв, пов'язаних iз економiчними вигодами, не є вiддаленою. 

 

 

 

4.15 Операцiї з пов'язаними сторонами  

 

 

 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або 

здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства 

України.  

 

Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн": 

 

1)  особа або близький родич особи є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що складає 

звiтнiсть (надалi "пiдзвiтним пiдприємством"), якщо така особа: 

 

2) контролює або здiйснює спiльний контроль над пiдзвiтним пiдприємством; 

 

3) має суттєвий вплив на пiдзвiтне пiдприємство; 

 

4) є представником ключового управлiнського персоналу пiдзвiтного пiдприємства або 

материнської компанiї пiдзвiтного пiдприємства; 

 

5) суб'єкт господарювання є пов'язаним iз пiдзвiтним пiдприємством, якщо виконується будь-яка 

з нижчеперелiчених умов: 

 

6) суб'єкт господарювання та пiдзвiтне пiдприємство є членами однiєї групи (що означає, що 

кожна материнська компанiя, фiлiя i дочiрнє пiдприємство пов'язане з iншими); 

 



7) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта 

господарювання; 

 

8) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї i тiєї ж третьої сторони; 

 

9) однин суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третьої сторони i iнший суб'єкт 

господарювання є асоцiйованим пiдприємством цiєї ж  третьої особи; 

 

10) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченню трудової дiяльностi для 

працiвникiв пiдзвiтного пiдприємства або його пов'язаною стороною; 

 

11) суб'єкт господарювання знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, 

визначеної в п. а) 

 

12) особа, визначена у п. a) i) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання або є 

представником його ключового управлiнського персоналу (або ключового управлiнського 

персоналу материнської компанiї). 

 

 

 

4.16 Подiї пiсля звiтної дати 

 

 

 

Подiї, що вiдбулися з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду та надають додаткову 

iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Групи, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що 

вiдбулися з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску, якi 

свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть 

Групи на звiтну дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї 

суттєвi. 

 

 

 

4.17 Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї  

 

 

 

Прийнята облiкова полiтика не змiнилася з позаминулого фiнансового року, крiм того, що 

Компанiя прийняла новi / переглянутi стандарти i роз'яснення, обов'язковi для звiтних перiодiв, 

що починаються з 1 сiчня 2017 року:  

 

  МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його 

асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством"- набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12  "Розкриття 

iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - iнвестицiйнi компанiї: застосування консолiдованого 

винятку"- набирає чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 



 

  МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть - Придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi" - 

набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки" - набрав чинностi для рiчних 

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi"- Iнiцiатива з Розкриття - набрав чинностi 

для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38 - "Роз'яснення прийнятних методiв амортизацiї" - 

набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство - Облiк 

плодоносних рослин" - набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року; 

 

  МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть - метод участi в капiталi в 

окремiй фiнансовiй звiтностi" - набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 

2017 року; 

 

  Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2012-2017 рокiв; 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

та спiльнi пiдприємства - продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованою 

компанiєю або спiльним пiдприємством" 

 

Вузькоспецiалiзованi поправки стосуються визнаних розходжень мiж вимогами в МСФЗ 10 та 

МСБО 28 (2011) при продажу або внесеннi активiв мiж iнвестором та його асоцiйованою 

компанiєю або спiльним пiдприємством.  

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12(IFRS)  "Розкриття iнформацiї 

про частки участi в iнших суб'єктах господарювання", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

та спiльнi пiдприємства - iнвестицiйнi компанiї: застосування консолiдованого винятку" 

 

Вузькоспецiалiзованi поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 стосуються уточнення 

вимог до облiку iнвестицiйних компанiй. Крiм того, поправки передбачають послаблення в 

певних ситуацiях, що дозволить знизити витрати на застосування стандартiв. 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть - Придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi" 

 

Поправки роз'ясняють порядок облiку придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi, коли така 

дiяльнiсть є окремим бiзнесом. Набувач частки участi в спiльнiй дiяльностi, що є окремим 

бiзнесом за МСФЗ (IFRS) 3, повинен застосовувати всi принципи об'єднання компанiй, наведенi 

в МСФЗ (IFRS) 3 та iнших МСФЗ, за винятком тих, якi суперечать МСФЗ (IFRS) 11. Поправки 

застосовуються до придбання частки участi в iснуючiй спiльнiй дiяльностi, а також до 



придбання частки участi в спiльнiй дiяльностi при заснуваннi, якщо заснування спiльної 

дiяльностi не спiвпадає iз заснуванням компанiї. 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки" 

 

Цей стандарт дiє для першої рiчної фiнансової звiтностi компанiї згiдно МСФЗ за перiод, що 

починається 1 сiчня 2012 року або пiзнiше.  

 

МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки" мiстить звiтнi вимоги щодо залишкiв на 

регульованих вiдстрочених рахунках, якi виникають тодi, коли пiдприємство надає товари або 

послуги замовникам за цiною або тарифом, яка пiдлягає регулюванню. МСФЗ (IFRS) 14 

дозволяє компанiям, якi вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнавати суми, пов'язанi з 

регулюванням тарифiв, вiдповiдно до попереднього загальноприйнятого принципу 

бухгалтерського облiку, коли вони приймають МСФЗ.  

 

 

 

МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

 

Iнiцiатива з розкриття: поправки мають на метi заохотити юридичнi особи застосовувати 

професiйне судження при визначеннi того, яку iнформацiю розкривати у фiнансовiй звiтностi. 

Поправки роз'яснюють, що суттєвiсть застосовується до всiєї фiнансової звiтностi та що 

включення несуттєвої iнформацiї може перешкодити корисностi фiнансових розкриттiв. Бiльше 

того, поправки роз'яснюють, що юридичнi особи повиннi використовувати професiйне судження 

при визначеннi, де i в якiй послiдовностi представляється iнформацiя у фiнансових розкриттях.  

 

 

 

МСБО (IAS) 16 та 38 - Роз'яснення прийнятних методiв амортизацiї 

 

Поправка мiстить додаткову iнформацiю щодо того, яким чином повинна визначатися 

амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв.  

 

У вимоги МСБО (IAS) 16 вносяться змiни, що метод амортизацiї на основi виручки, отриманої в 

результатi дiяльностi, яка включає використання активу, не є прийнятним. 

 

Метод амортизацiї на основi виручки для нематерiальних активiв не є прийнятним з тiєї самої 

причини, про яку йдеться в МСБО (IAS) 16. Однак, РМСФЗ вказує, що iснують обмеженi 

обставини, коли це твердження можна уникнути:  

 

- якщо нематерiальний актив виражений показником виручки; 

 

- може бути доведено, що виручка i споживання економiчних вигод вiд використання 

нематерiального активу тiсно пов'язанi. 

 

 

 

МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть - метод участi в капiталi в окремiй 

фiнансовiй звiтностi" 



 

Поправка дозволяє компанiям використовувати метод участi в капiталi для облiку iнвестицiй у 

дочiрнi, спiльнi та залежнi компанiї.  

 

Поправка означає, що компанiї зараз мають три можливостi оцiнки iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi 

та залежнi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi: за амортизацiйною вартiстю, за 

справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39/МСФЗ 9 або з використанням методу участi в 

капiталi.  

 

 

 

Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2012-2019 рокiв 

 

Змiни, якi застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року. 

 

 

 

Вносяться змiни до перелiчених нижче стандартiв: 

 

- МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть": 

доданi конкретнi рекомендацiї для випадкiв, коли компанiя рекласифiкувала ресурс з 

призначених для продажу в призначенi для розподiлу на користь власникiв або навпаки, i 

випадкiв, коли облiк ресурсiв, утримуваних для розподiлу, припинений. 

 

- МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (i супутнi поправки в МСФЗ 

(IFRS) 1): уточнено, чи продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному 

капiталi з метою вiдповiдностi вимогам про розкриття iнформацiї. У МСФЗ (IFRS) 1 додано 

примiтка про те, що цi змiни до МСФЗ (IFRS) 7 застосовуються для розкриття iнформацiї у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi, складеної вiдповiдно до МСБО 34. 

 

- МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам": роз'яснено вимогу для визначення ставки 

дисконтування на регiональному ринку в тiй самiй валютi. 

 

- МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть": роз'яснено змiст фрази "в iншому мiсцi в 

промiжному звiтi". 

 

Компанiя прийняла наступнi МСФЗ i Тлумачення КТМФЗ, якi вже опублiкованi i набули 

чинностi: 

 

  МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй" - "Класифiкацiя та оцiнка" -  набрав чинностi 1 

сiчня 2018 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" - "Застосування МСФЗ 9 разом з МСФЗ 4" - 

набирав чинностi 1 сiчня 2018 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти - класифiкацiя та оцiнка", "Застосування МСФЗ 9 

разом iз МСФЗ 4"- набрав чинностi 1 сiчня 2018 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" - набрав чинностi 1 сiчня 2018 

року; 

 



  МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" - змiна статусу iнвестицiйної нерухомостi - 

набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 липня 2018 року; 

 

  МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"- набрав чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 

2019 року; 

 

  Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2014-2019 рокiв. 

 

 

 

МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" - "Змiни в розкриттi iнформацiї" 

 

Поправки вимагають вiд компанiй здiйснення розкриттiв, якi нададуть змогу користувачам 

фiнансової звiтностi оцiнити змiни у зобов'язаннях, що виникли в результатi фiнансової 

дiяльностi. При цьому варто розкривати змiни в зобов'язаннях зумовленi як грошовими 

потоками, так i не грошовими операцiями. 

 

Додатково вимога щодо розкриття застосовується i до змiн у фiнансових активах, у випадку, 

якщо грошовi потоки вiд таких фiнансових активiв були, або в майбутньому будуть, вiдображенi 

у складi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт може вплинути на розкриття в фiнансовiй звiтностi, 

однак, точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток" 

 

Поправки роз'яснюють засади облiку вiдстрочених податкових активiв вiд нереалiзованих 

збиткiв, отриманих в результатiв облiку боргових iнструментiв за їх справедливою вартiстю. 

Зокрема зазначається, що нереалiзованi збитки, отриманi в результатi облiку боргових 

iнструментiв за їх справедливою вартiстю та оцiнюваних за собiвартiстю для цiлей податкового 

облiку, спричиняють виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню незалежно 

вiд намiрiв держателя боргового iнструменту вiдшкодувати вартiсть такого iнструмента вiд його 

продажу чи використання. 

 

Компанiя повинна оцiнювати вiдстрочений податковий актив у поєднаннi з iншими 

вiдстроченими податковими активами. У випадку, якщо податкове законодавство обмежує 

використання податкових збиткiв, компанiя повинна оцiнювати вiдстрочений податковий актив 

у поєднаннi з iншими вiдстроченими податковими активами того ж виду. 

 

Крiм того, поправки надають вказiвки щодо того, як компанiя повинна прогнозувати майбутнi 

оподатковуванi доходи та окреслює випадки, в яких оподатковуваний дохiд може включати 

вiдновну вартiсть певних активiв, що перевищує їх балансову вартiсть.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт може вплинути на розкриття в фiнансовiй звiтностi, 

однак, точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСФЗ для малого та середнього бiзнесу 



 

Переважна бiльшiсть змiн стосуються уточнень до тексту i, вiдповiдно, не будуть впливати на 

облiк операцiй. 

 

Суттєвi змiни: 

 

- Вiдтепер, стандарт дозволяє використовувати модель переоцiнки об'єктiв основних засобiв, так 

як вiдсутнiсть цього критерiю було основною перешкодою для прийняття МСФЗ для малих та 

середнiх пiдприємств в деяких юрисдикцiях, в яких вiдповiднi пiдприємства мають 

переоцiнювати основнi засоби вiдповiдно до вимог законодавства; 

 

- основнi вимоги до визнання та оцiнки вiдкладеного податку на прибуток були приведенi у 

вiдповiднiсть до поточних вимог МСБО 12 "Податок на прибуток"; 

 

- основнi вимоги до визнання та оцiнки активiв розвiдки та оцiнки були приведенi у 

вiдповiднiсть до МСФЗ 6 "Розвiдка та оцiнка запасiв корисних копалин".  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi, однак, 

точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй" - "Класифiкацiя та оцiнка" 

 

Поправки роз'яснюють пiдходи до облiку певних операцiй з оплати на основi акцiй, зокрема 

наступних: 

 

- вплив умов, пов'язаних та не пов'язаних з набуттям права на оцiнку операцiй, платiж за якими 

здiйснюється на основi акцiй з використанням грошових коштiв; 

 

- платежi на основi акцiй з можливiстю погашення на нетто-основi для цiлей утримання 

податкових зобов'язань; 

 

- змiни в умовах на отримання платежiв на основi акцiй, якi змiнюють класифiкацiю такої 

операцiї з операцiї, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй з використанням грошових 

коштiв, на операцiю, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй з використанням iнструментiв 

власного капiталу.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi.  

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 4"Страховi контракти", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

Змiни в застосуваннi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Страховi контракти" надають 

два пiдходи  до облiку фiнансових активiв для пiдприємств, якi випускають договори 

страхування у вiдповiдностi до МСФЗ 4: 

 

1)пiдхiд, вiдповiдно до якого Пiдприємству дозволяється рекласифiкувати з прибутку або збитку 

до складу iншого сукупного доходу частину доходiв або витрат, що пов'язанi з такими активами 

- сумiсний пiдхiд; 



 

2)тимчасове необов'язкове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для Пiдприємств, основним 

видом дiяльностi яких є видача контрактiв згiдно з МСФЗ 4 - вiдстрочений пiдхiд. 

 

Застосування обох пiдходiв не є обов'язковим, i Пiдприємству дозволяється припинити їх 

застосування перед застосуванням нового стандарту щодо договорiв страхування. 

 

Сумiсний пiдхiд дозволяє Пiдприємству виключити з прибуткiв або збиткiв та визнати у iншому 

сукупному доходi рiзницю мiж сумами, якi були б визнанi в прибутку чи збитку вiдповiдно до 

МСФЗ 9, а також сумами, якi визнанi у прибутку або збитку вiдповiдно до МСБО 39: визнання 

та оцiнка проводиться за умови, що Пiдприємство формує та облiковує контракти страхування 

згiдно з МСФЗ 4 та застосовує МСФЗ 9 у поєднаннi з МСФЗ 4, а також класифiкує фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю через прибуток та збиток вiдповiдно до МСФЗ 9, якщо 

попередньо такi активи були класифiкованi за амортизованою собiвартiстю або як такi, що 

призначенi для продажу, згiдно з МСБО 39. Вiдстрочений пiдхiд дозволяє застосовувати МСБО 

39, а не МСФЗ 9 для звiтних перiодiв, що починаються до 1 сiчня 2021 року, якщо ранiше жодна 

з версiй МСФЗ 9 не застосовувалася та основною дiяльнiстю Компанiї є страхова дiяльнiсть 

згiдно з МСФЗ 4. Компанiя визначає чи основною дiяльнiстю є страхова, шляхом порiвняння 

балансової вартостi зобов'язань, що випливають iз договорiв, що входять в сферу застосування 

МСФЗ 4 iз загальною балансовою вартiстю його зобов'язань. Дiяльнiсть страховика переважно 

пов'язано зi страхуванням, якщо: 

 

А) балансова вартiсть його зобов'язань, що випливають iз договорiв в рамках МСФЗ 4 суттєва в 

порiвняннi з загальною балансовою вартiстю всiх його зобов'язань; 

 

Б) вiдсоток вiд загальної балансової вартостi його зобов'язань, пов'язаних зi страхуванням по 

вiдношенню до загальної балансової вартостi всiх його зобов'язань, або бiльше, нiж 90 вiдсоткiв 

або менше або дорiвнює 90 вiдсоткiв, але бiльше нiж 80 вiдсоткiв, а страховик не бере участi в 

iншiй дiяльностi, результати якої є суттєвою та не пов'язанi зi страхуванням. Вiдстрочений 

пiдхiд також включає тимчасове звiльнення вiд конкретних вимог МСБО 28 щодо єдиної 

облiкової полiтики при використаннi методу участi в капiталi.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi, однак, 

точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти - класифiкацiя та оцiнка" 

 

Пакет удосконалень МСФЗ (IFRS) 9 включає в себе логiчну модель для класифiкацiї та оцiнки, 

єдину, нацiлену на майбутнє модель знецiнення "очiкуванi втрати" та iстотно змiнений пiдхiд до 

облiку хеджування. Публiкацiя вiд липня 2014 року мiстить остаточну версiю Стандарту, 

замiнює попереднi версiї МСФЗ (IFRS) 9 та завершує проект РМСФЗ щодо замiни МСБО (IAS) 

39 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка". 

 

Класифiкацiя та оцiнка 

 

Фiнансовi активи. Усi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю в момент 

первiсного визнання. Борговi iнструменти можуть, якщо не використовується можливiсть 

застосування оцiнки за справедливою вартiстю (FVO), оцiнюватися в подальшому за 

амортизацiйною вартiстю, якщо: 



 

- Актив утримується вiдповiдно до моделi, цiль якої - утримувати активи для збору договiрних 

грошових потокiв 

 

- Договiрнi умови фiнансового активу призводять до виникнення, в конкретнi дати, грошових 

потокiв, якi є лише оплатою основної суми кредиту та вiдсоткiв за основною сумою. 

 

Усi iншi борговi iнструменти в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Iнструменти 

капiталу, якi утримуються для торгiвлi, повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Однак пiдприємства мають беззаперечний вибiр за кожним iнструментом 

для всiх iнших фiнансових активiв-iнструментiв капiталу.   

 

Фiнансовi зобов'язання. Для зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю,  сума змiни 

справедливої вартостi  зобов'язання, пов'язана зi змiнами в кредитному ризику, повинна бути 

представлена в iншому сукупному доходi. Решта змiни у справедливiй вартостi вiдображається у 

прибутку або збитку, якщо вiдображення змiни справедливої вартостi щодо кредитного ризику 

зобов'язання в iншому сукупному доходi не створить або не збiльшить облiкову невiдповiднiсть 

у прибутку або збитку.  

 

 

 

Уцiнка 

 

Модель вимагає, щоб пiдприємство завжди визнавало очiкуванi втрати за кредитами та вносило 

змiни в суму очiкуваних втрат за кредитами на кожну звiтну дату для вiдображення змiн в 

кредитному ризику фiнансових iнструментiв. Дана модель є перспективною та усуває бар'єр для 

визнання очiкуваних втрат за кредитами, тому бiльше нема необхiдностi в настаннi 

спонукальної дiї до моменту визнання втрат за кредитами.  Пiдприємства повиннi надавати 

iнформацiю, яка пояснює основу пiдрахункiв очiкуваної втрати за кредитами i того, яким чином 

вони визначають очiкуванi втрати за кредитами та оцiнюють змiни в кредитному ризику.  

 

Окрiм цього, пiдприємства повиннi надати звiрку залишкiв резервiв на початок та кiнець перiоду 

- рiчний резерв на покриття збиткiв окремо вiд залишкiв резерву на покриття збиткiв за весь 

перiод корисного використання. 

 

Для визначення резерву на покриття ризикiв iнструменти дiляться на три етапи:  

 

1. Усi iнструменти, як правило, включаються в Етап 1 пiсля первiсного визнання. Оцiнка ризику 

для цього етапу протягом перiоду дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати. Очiкуванi втрати 

розраховуються як теперiшня вартiсть очiкуваного невиконання зобов'язань протягом 

вiдповiдного перiоду тривалiстю 1 рiк. Збиток вiд уцiнки повинен визнаватися в прибутку чи 

збитку. Валова балансова вартiсть, тобто балансова вартiсть до моменту визнання очiкуваних 

втрат, повинна все таки використовуватися як основа для визнання вiдсоткового доходу iз 

використанням методу ефективної ставки вiдсотку.  

 

2. Етап 2 призначений для iнструментiв, якi мають значно вищий ризик невиконання зобов'язань 

з моменту первiсного визнання. Перiод для визначення ризику для цього етапу збiльшується на 

весь перiод дiї iнструментiв. Необхiдний збиток вiд уцiнки визначається вiд поточної вартостi 

всiх очiкуваних втрат протягом усього перiоду дiї iнструменту, що залишився. Коментарi на 

Етапi 1 аналогiчно застосовуються для пiдрахунку вiдсоткiв. 

 



3. Етап 3 призначений для випадкiв, якi мають значно вищий ризик невиконання зобов'язань, а 

також об'єктивнi докази уцiнки. Ризик, принаймнi, часткового дефолту настiльки великий на 

цьому етапi, що змiнюється перспектива. Те, що ранiше гiпотетично вважалося очiкуваними 

збитками, стає збитками, якi бiльш чи менш точнi. Процедура на Етапi 3 вiдповiдає бiльш чи 

менш моделi понесених збиткiв, яка уже iснує в МСБО (IAS) 39. Змiни в методi пiдрахунку 

резерву на покриття ризику в порiвняннi з Етапом 2, немає. Поточна вартiсть очiкуваних втрат в 

межах цiлого перiоду, що залишився, подiбним чином використовується для резерву на 

покриття ризику. На цьому етапi  вхiдне значення вiдсоткового доходу, пiдрахованого iз 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, є чистою облiковою вартiстю 

iнструменту, тобто, пiсля врахування збитку в результатi уцiнки.  

 

При визначеннi очiкуваних втрат за кредитами, пiдприємство повинно взяти до уваги:  

 

(a) очiкуваний середньозважений результат: очiкуванi втрати за кредитами не повиннi 

вiдображати нi кращий, нi гiрший сценарiй. Оцiнка повинна вiдображати можливiсть того, що 

втрата за кредитом має мiсце, i можливiсть того, що втрата за кредитом не має мiсця; 

 

(б) змiна вартостi грошей з часом: очiкуванi втрати за кредитами необхiдно дисконтувати до 

звiтної дати; та 

 

(в) розумна та задовiльна iнформацiя, доступна без невиправданих витрат або зусиль. 

 

Облiк хеджування  

 

МСФЗ (IFRS) 9 представляє переглянуту модель облiку хеджування, полiпшує вимоги до 

розкриття iнформацiї про управлiння ризиками. Нова модель дозволить укладачам краще 

вiдображати дiяльнiсть з управлiння ризиками та процес хеджування у фiнансовiй звiтностi. 

 

Окрiм цього, в результатi цих змiн користувачам фiнансової звiтностi буде надана якiснiша 

iнформацiя про керування ризиками та вплив облiку хеджування на фiнансову звiтнiсть.   

 

До моменту завершення проекту щодо "макро хеджування" компанiї можуть облiковувати макро 

хеджування, використовуючи конкретну модель, зазначену в МСБО (IAS) 39 щодо 

портфельного хеджування ризику змiни вiдсоткової ставки. У випадку облiку хеджування 

грошових коштiв, так зване "опосередковане хеджування" є  

 

прийнятним способом визнання об'єкту хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, якщо таке 

визнання вiдображає оцiнку ризику. Це, фактично, пiдтверджує позицiю, яка iснувала ранiше до 

прийняття МСФЗ (IFRS) 9.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi, однак, 

точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" 

 

Цiль МСФЗ 15 - встановити принципи, якi Пiдприємство повинно застосовувати для надання 

корисної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi про суть, суму, часовi рамки та 

невизначенiсть доходу та грошових потокiв, що виникають внаслiдок контрактних вiдносин з 

клiєнтом. Вiн замiнює такi стандарти та тлумачення: МСБО 11 "Будiвельнi контракти", МСБО 



18 "Дохiд", Тлумачення КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта", Тлумачення КТМФЗ 15 

"Угоди про будiвництво об'єктiв нерухомостi", Тлумачення КТМФЗ 18 "Передачi активiв вiд 

клiєнтiв", Тлумачення ПКТ 31 " Дохiд - Бартернi операцiї, пов'язанi з рекламними послугами". 

 

Основний принцип МСФЗ 15 - це те, що юридична особа визнає дохiд для вiдображення 

передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає винагороду, на яку 

юридична особа сподiвається мати право в обмiн на цi товари або послуги. Основний принцип 

показаний у п'ятиступеневiй моделi: 

 

- Визначити контракт(и) з клiєнтом, 

 

- Визначити обов'язки, що необхiдно виконати за контрактом,  

 

- Визначити вартiсть контракту, 

 

- Розподiлити вартiсть контракту мiж обов'язками, що необхiдно виконати за контрактом, 

 

- Визнати дохiд, коли юридична особа виконає вiдповiднi обов'язки, що передбаченi 

контрактом.  

 

Застосування даної моделi залежатиме вiд фактiв та обставин, вказаних в контрактi з клiєнтом, 

та вимагатиме застосування судження.  

 

Дата застосування МСФЗ 15 змiнена вiдповiдно до 1 сiчня 2018 року. 

 

Також, у 2016 роцi було випущено роз'яснення до МСФЗ 15, якi висвiтлюють три з п'яти 

модулiв, що розкриваються у даному стандартi, а саме: 

 

- визначення обов'язкiв, що необхiдно виконати за контрактом; 

 

- вiдносини власникiв та постачальникiв (агентiв); 

 

- лiцензування; 

 

Цiль даного роз'яснення - надати пiдтримку органiзацiям з впровадженням МСФЗ 15, не 

порушуючи процес його застосування.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi, однак, 

точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" - Змiна статусу iнвестицiйної нерухомостi 

 

Були внесенi змiни у пункт 57 щодо змiни класифiкацiї iнвестицiйної нерухомостi, а саме, 

пiдприємство має змiнювати класифiкацiю майна на iнвестицiйну нерухомiсть чи навпаки, 

тiльки у разi, коли є данi про змiну пiдходу щодо його використання. Змiна форми використання 

виникає, якщо майно задовольняє/або перестає задовольняти критерiї визнання iнвестицiйної 

нерухомостi. Також прояснює, що змiна намiрiв керiвництва щодо використання майна саме по 

собi не є доказом змiни форми використання.  

 



Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi.  

 

 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 

 

Мета МСФЗ 16 встановити принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, що орендарi та орендодавцi надають вiдповiдну iнформацiю, яка правильно 

розкриває цi угоди. 

 

Цей стандарт застосовується до всiх видiв оренди, в тому числi суборенди, за винятком: 

 

-договорiв оренди на розвiдку або використання корисних копалин, нафти, природного газу та 

подiбних невiдновлюваних ресурсiв; 

 

- договори оренди бiологiчних активiв, що належать орендарю (див. МСБО 41 "Сiльське 

господарство"); 

 

- концесiйнi механiзми обслуговування; 

 

- лiцензiї на iнтелектуальну власнiсть, наданих орендодавцем (див. МСФЗ 15 "Виручка за 

контрактами з клiєнтами");  

 

- права, що належать орендарю за лiцензiйними угодами за такими позицiями, як фiльми, вiдео, 

п'єси, рукописи, патенти i авторськi права в рамках МСБО 38 "Нематерiальнi активи"). 

 

Орендар може прийняти рiшення про застосування МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, 

за винятком тих, що, перерахованi вище. 

 

Рiзниця, що перед цим стосувалась розмежування операцiйної та фiнансової оренди, бiльше не 

застосовується для орендаря. Вiн визнає контроль над активом та зобов'язання станом на дату, 

на яку орендодавець надає йому право на користування. МСФЗ 16 використовує iнше 

визначення орендних платежiв, нiж те, що мiститься в МСБО 17. МСБО 17 не визнає будь-яких 

змiнних орендних платежiв. Згiдно з МСФЗ 16, платежi, що залежать вiд ринкової ставки, також 

належать до орендних, а змiннi платежi, що залежать вiд прибутку не включаються в первiсне 

визнання зобов'язання. 

 

Право тимчасового використання активiв розглядається аналогiчно iншим нефiнансовим 

активам i амортизується у вiдповiдному для них порядку, а зобов'язання несе за собою 

вiдповiдне право на нарахування та сплату вiдсоткiв. Це як правило тягне за собою збiльшення 

початкових витрат. 

 

Зобов'язання по орендi оцiнюються за теперiшньою вартiстю таких платежiв, що пiдлягають 

сплатi протягом перiодi оренди за ставкою дисконтування, що зазначена у договорi, якщо це 

можливо. Якщо застосування такої ставки є неможливим, використовують ставку вiдсоткiв на 

позичковий капiтал. 

 

Орендодавець класифiкує оренду вiдповiдно як фiнансову або операцiйну. Оренда 

класифiкується як фiнансова, якщо вона передає всi ризики та вигоди, що пов'язанi з правом 

власностi на актив. В iншому випадку оренда класифiкується як операцiйна. 

 



Для фiнансової оренди, орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди, 

базуючись на моделi, що вiдображає постiйну норму доходностi на чистi iнвестицiї. Вiдповiдно 

вiд операцiйної оренди, орендодавець визнає доходи на прямолiнiйнiй основi або, за моделлю 

згiдно до якої вигоди вiд використання активу зменшуються на систематичнiй основi. 

 

Стандарт надає можливiсть орендаревi не використовувати та не здiйснювати контроль над 

активом, якщо: 

 

- оренда може бути визнана у звiтi про фiнансовий стан таким чином, як i операцiйнi оренда в 

минулому; 

 

- якщо оренда є короткостроковою або якщо актив є малоцiнним.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi, однак, 

точний можливий вплив ще не визначений. 

 

 

 

Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2014-2019 рокiв 

 

Змiни, якi застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року ( МСБО 12) 

та 1 сiчня 2019(МСФЗ 1 та 12). 

 

Вносяться змiни до перелiчених нижче стандартiв: 

 

- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв звiтностi": видалено додаток Е 

що описував тимчасовi звiльнення пiд час застосування даного стандарту.  

 

5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi (продовження) 

 

 

 

- МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання": 

внесенi уточнення щодо того, що вимоги щодо розкриття iнформацiї окрiм описаних в пунктах 

В10-В16 застосовуються тiльки якщо компанiя має частину участi у спiльних компанiях, 

дочiрнiх пiдприємствах та асоцiйованих компанiях, що класифiкованi як "на продаж" та 

"призупинення дiяльностi". 

 

- МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства": Внесенi роз'яснення щодо того, що 

iнвестицiї в асоцiйованої компанiї або спiльнi пiдприємства, якi контролюються суб'єктом, який 

є венчурним пiдприємством, можливо оцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток в залежностi вiд ситуацiї, при первiсному визнаннi. 

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi.  

 

КТМФЗ 22 "Операцiї та аванси в iноземнiй валютi" 

 

Комiтетом з iнтерпретацiї МСФЗ спостерiгається деяке розмаїття на практицi щодо 

використання валютного курсу та визнання вiдповiдних доходiв, витрат чи активiв при наданнi 

чи отриманнi авансiв. КТМСФЗ 22 роз'яснює порядок облiку операцiй з отримання або сплати 

авансу в iноземнiй валютi: 



 

- датою операцiї для цiлей визначення курсу є дата первiсного визнання немонетарного активу у 

виглядi передоплати, або доходiв майбутнiх перiодiв; 

 

- у випадку декiлькох надходжень або платежiв курс визначається на дату кожного такого 

надходження або платежу.  

 

Компанiя вважає, що змiнений стандарт не вплине на розкриття в фiнансовiй звiтностi.  

 

 

 

6. Дохiд вiд реалiзацiї 

 

 2019 2018 

 

      

 

 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї   104286 108985 

 

Всього 104286 108285 

 

 

 

7. Собiвартiсть реалiзацiї  

 

 2019 2018 

 

      

 

 Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї   96618 96378 

 

Всього 96618 96378 

 

 

 

В 2019 роцi витрати з амортизацiї та витрати пов'язанi з оплатою працi, включенi до складу 

собiвартостi склали 4640 тис. грн. та 26527 тис. грн., вiдповiдно.(в 2018р. 3563 тис. грн. та 27301 

тис. грн., вiдповiдно). 

 

 

 

8. Адмiнiстративнi витрати 

 

 2019 2018 

 

Заробiтна плата та витрати з нею пов'язанi 5112 4788 

 

Матерiальнi витрати 1884 2510 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 83 88 

 



Iншi 1491 1790 

 

Всього 8570 91076 

 

 

 

9. Витрати на збут 

 

 2019 2018 

 

      

 

Заробiтна плата та витрати з нею пов'язанi - - 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв - - 

 

Витрати на оренду основних засобiв - - 

 

Витрати на транспортнi послуги 6 179 

 

Матерiальнi витрати 30 67 

 

Iншi витрати 1 2 

 

Всього 37 248 

 

 

 

10. Iншi доходи та витрати 

 

 2019 2019 

 

    Доходи Витрати 

 

Iншi фiнансовi доходи i витрати   

 

Iншi фiнансовi доходи i витрати 1 - 

 

Дивiденди - - 

 

Проценти - - 

 

   

 

Iншi доходи i витрати   

 

Iншi операцiйнi доходи i витрати   

 

Операцiйна оренда активiв   

 

  



 

Операцiйна курсова рiзниця  22 

 

Реалiзацiя iнших оборотних та необоротних активiв 4218 4373 

 

Штрафи, пенi, неустойки   

 

Послуги    

 

Iншi операцiйнi доходи i витрати 27681 26069 

 

 

 

11. (Витрати) доходи з податку на прибуток 

 

 2019 2018 

 

     

 

Поточний податок на прибуток (89) (313) 

 

 (89) (313) 

 

 

 

В 2019 та 2018 роках ставка оподаткування податком на прибуток в Українi становила 18%.  

 

Узгодження податкових витрат за чинною ставкою з фактичними податковими витратами є 

наступним: 

 

 

 

 2019 2018 

 

   

 

Прибуток до оподаткування 497 1427 

 

Податок на прибуток за ставкою, чинною в Українi 18% (2016: 18%) (89) (313) 

 

Податковий ефект (витрат) доходiв, якi не враховуються для цiлей оподаткування - - 

 

(Витрати) доходи з податку на прибуток (89) (313) 

 

 

 

 

 

12. Основнi засоби  

 

 



 

 2019 2018 

 

   

 

Основнi засоби 56554 41732 

 

Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання 565 156 

 

Передоплати капiтального характеру - - 

 

 57119 41888 

 

 

 

Балансова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються станом на 31.12.2019 

становила 647 тис.грн. (2018: 647 тис.грн.). 

 

Станом на 31.12.2019 первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становила 

6829 тис. грн. (2018: 6316 тис. грн.). 

 

 

 

 

 

13.Фiнансовi iнвестицiї  

 

 2019 2018 

 

      

 

Асоцiйованi пiдприємства - 10 

 

Дочiрнi пiдприємства  311 311 

 

 311 321 

 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї якими володiє Група не мають ринкової цiни котирування на активному 

ринку. Оскiльки їхню справедливу вартiсть достовiрно оцiнити неможливо, вони облiковуються 

за вартiстю придбання. 

 

 

 

14. Запаси  

 

 2019 2018 

 

Паливо 427 618 

 



Сировина 312 96 

 

Тара i тарнi матерiали 151 75 

 

Готова продукцiя  1641 1841 

 

Товари 11 22 

 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети -  - 

 

Запаснi частини - - 

 

Будiвельнi матерiали - - 

 

Незавершене виробництво 921 714 

 

 3674 3155 

 

 

 

 

 

15. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  

 

 2019 2018 

 

      

 

Торгова дебiторська заборгованiсть 1669 1793 

 

Резерв сумнiвних боргiв (91) (91) 

 

 1578 1702 

 

 

 

Справедлива вартiсть торгової i iншої дебiторської заборгованостi до одного року приблизно 

дорiвнює її чистiй балансовiй вартостi.  

 

 

 

16. Передоплати та iншi оборотнi активи  

 

 2019 2018 

 

   

 

Аванси виданi   231 839 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 19 36 

 



Витрати майбутнiх перiодiв - - 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - - 

 

Iншi оборотнi активи 4624 5735 

 

 4874 6610 

 

 

 

17. Грошовi кошти та їх еквiваленти   

 

 2019 2018 

 

   

 

Грошовi кошти на рахунках в банку   459 252 

 

Грошовi кошти в касi  -  - 

 

Грошовi кошти в дорозi  -  - 

 

 459 252 

 

 

 

 

 

 

 

18. Кредити та позики 

 

 2019 2018 

 

   

 

Довгостроковi кредити та позики   

 

Банкiвськi кредити - - 

 

Поточна частина довгострокових кредитiв та позик - - 

 

 - - 

 

Поточнi кредити та позики 1052 188 

 

Банкiвськi кредити - - 

 

Поточна частка довгострокових кредитiв та позик - - 

 

Позики вiд iнших фiнансових установ - - 



 

 - - 

 

   

 

 1052 188 

 

 

 

 

 

19. Торгова та iншi кредиторська заборгованiсть  

 

 2019 2018 

 

   

 

Торгова кредиторська заборгованiсть  11446 10048 

 

Заборгованiсть за основнi засоби - - 

 

 11446 10048 

 

 

 

 

 

20. Аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання  

 

 2019 2018 

 

   

 

Заборгованiсть з оплати працi  1114 1087 

 

Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 233 199 

 

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 427 236 

 

Аванси отриманi 11346 4635 

 

Iншi поточнi зобов'язання 6918 3021 

 

 20038 9178 

 

 

 

 

 

21. Забезпечення 

 



 

 

Станом на 31 грудня 2019 року Група не створювала поточнi забезпечення на покриття 

ймовiрних витрат.  

 

 

 

22. Пов'язанi сторони  

 

 

 

Пов'язанi сторони включають компанiї, якi перебувають разом з компанiями Групи пiд спiльним 

контролем, а також провiдний управлiнський персонал.  

 

У таблицi нижче наведено загальну суму операцiй, якi були здiйсненi з пов'язаними сторонами 

протягом перiодiв, представлених в цiй фiнансовiй звiтностi:  

 

 

 

 2019 2018 

 

   

 

Реалiзацiя товарiв та послуг  54968 40603 

 

Придбання товарiв та послуг  (23 012) (9 192) 

 

Повернення отриманих позик - - 

 

Придбання необоротних активiв (754) (1499) 

 

 31063 29873 

 

 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, винагорода провiдного управлiнському персоналу 

склала 2437тис.грн. (2018: 1988тис.грн.) До складу основного управлiнського персоналу входять 

керiвники вищої ланки. Винагорода основних керiвникiв складається iз заробiтної плати, премiй, 

та включена в адмiнiстративнi витрати. 

 

 

 

Залишки заборгованостей по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на звiтну дату 

становили: 

 

 

 

 2019 2018 

 

   

 



Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  231 839 

 

Передоплати та iншi оборотнi активи - - 

 

Наданi позики - - 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (11446) (10048) 

 

 (11215) (9209) 

 

 

 

 

 

23. Управлiння фiнансовими ризиками 

 

 

 

В ходi своєї дiяльностi Група пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий 

ризик (у тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної 

ставки,ризик грошових потокiв), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Загальна програма 

управлiння ризиками в Групi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного 

впливу на фiнансовi результати Групи тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є 

профiльними для дiяльностi з надання послуг зв'язку . 

 

 

 

Кредитний ризик 

 

 

 

Групi притаманний кредитний ризик, який є ризиком того, що одна зi сторiн операцiї з 

фiнансовим iнструментом спричинить понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок 

невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi кредитних та 

iнших операцiй Групи з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. 

 

Полiтика управлiння кредитним ризиком включає наступне:  

 

  Група укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. 

 

  Операцiї з новими контрагентами здiйснюються на пiдставi попередньої оплати. 

 

  Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. 

 

Група не має майна, переданого їй у заставу як забезпечення належної їй заборгованостi. Група 

оцiнює концентрацiю ризику щодо торгової дебiторської заборгованостi як низьку, оскiльки її 

клiєнти розташованi в кiлькох юрисдикцiях, здiйснюють свою дiяльнiсть у кiлькох галузях i на 

значною мiрою незалежних ринках. 

 

 

 



Ризик лiквiдностi 

 

 

 

Лiквiднiсть  Групи визначається як  його спроможнiсть виконувати свої поточнi фiнансовi  

зобов'язання вчасно та у повному обсязi. Вiдповiдно, ризик лiквiдностi визначається як наявний 

та потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, що виникає через неспроможнiсть  Групи 

виконувати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Цей  

ризик виникає через нездатнiсть управляти незапланованим вiдтоком коштiв або змiнами 

джерел фiнансування, а також через неможливiсть виконувати свої позабалансовi зобов'язання. 

 

Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення достатнiх коштiв для повного та 

своєчасного виконання усiх зобов'язань  Групи перед клiєнтами, кредиторами та iншими  

контрагентами та досягнення запланованого зростання його активiв i рiвня прибутковостi, що 

передбачає наявнiсть лiквiдних коштiв для забезпечення виконання поточних зобов'язань  Групи 

без значних втрат (в тому числi i втрати потенцiйного прибутку вiд утримання надлишкової 

лiквiдностi); 

 

Фiнансування сталого зростання бiзнесу, передбаченого iнвестицiйною полiтикою. 

 

 

 

Ризик коливання валютних курсiв 

 

 

 

Ризик коливання валютних курсiв - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту буде 

коливатися через змiни курсiв iноземних валют по вiдношенню до нацiональної валюти. Вплив 

ризику коливання валютних курсiв пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, 

деномiнованими в iноземнiй валютi.  

 

 

 

Ризик постачання енергоносiїв  

 

 

 

Основними енергоносiями, якi використовуються компанiями Групи є електроенергiя, 

природний газ та колельне (пiчне) паливо. Група, як i бiльшiсть суб'єктiв господарювання, 

розташованих в Українi, може зiштовхується зi значними труднощами в забезпеченнi 

енергетичними ресурсами, особливо природним газом. Будь-яка нестабiльнiсть в постачаннях 

енергоносiїв спричинить значнi труднощi для нормальної операцiйної дiяльностi компанiй 

Групи, та може негативно вплинути на операцiйний прибуток Групи. Окрiм цього, суттєвий 

вплив на дiяльнiсть Групи можуть мати цiновi коливання на природний газ та електроенергiю, а 

також на iншi комунальнi послуги. На постачання природного газу та його вартiсть впливають 

рiшення українського уряду, якi, в свою чергу, в значнiй мiрi залежать вiд умов постачання 

природного газу Росiйською Федерацiєю.  

 

 

 

Управлiння капiталом 



 

 

 

Завданнями керiвництва при управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi Групи 

продовжувати функцiонувати з метою отримання прибуткiв для засновникiв та вигод для iнших 

зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування операцiйних потреб, 

капiталовкладень та стратегiї розвитку Групи. Полiтика Групи з управлiння капiталом 

спрямована на забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення 

сукупних витрат на залучення капiталу i забезпечення гнучкостi доступу Групи до ринкiв 

капiталу. 

 

Управлiнський персонал Групи постiйно контролює структуру капiталу та може коригувати 

свою полiтику та цiлi управлiння капiталом iз врахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

ринкових тенденцiях та стратегiї розвитку Групи. Протягом перiодiв, представлених у цiй 

фiнансовiй звiтностi, полiтика та процедури, застосовуванi Групою для управлiння капiталом, не 

змiнювалися. 

 

 

 

 

 

24. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

 

 

Розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється 

вiдповiдно до вимог МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". Справедлива 

вартiсть визначається як сума, за яку iнструмент мiг би бути обмiняний пiд час здiйснення 

поточної операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними одна вiд одної сторонами, за 

винятком операцiй примусового продажу або лiквiдацiї. Оскiльки для значної частини 

фiнансових iнструментiв Групи вiдсутнiй активний ринок, для визначення справедливої вартостi 

необхiдно застосовувати судження, якi враховують поточнi економiчнi умови, а також конкретнi 

ризики, властивi конкретному iнструменту.  Оцiнки, якi подаються у цiй консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi, можуть i не вiдповiдати сумам, за якi Група могла б реалiзувати на ринку 

свiй повний пакет володiння тим чи iншим конкретним iнструментом. 

 

За оцiнками, справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань станом на 31 

грудня 2019 року вiдповiдає їхнiй балансовiй вартостi, яка визначалася шляхом дисконтування 

очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв з урахуванням ринкової вiдсоткової ставки. 

 

 

 

 

 

25. Подiї пiсля звiтної дати  

 

 

 

Пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску не вiдбулося суттєвих 

подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Групи, та якi б необхiдно 

було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правлiння                                                                   В.I.Постовий 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                В.В.Галицький  

 

 

 

 

 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.09.2019 23.09.2019 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 


