
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Радченко А. А. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
30.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

38926880 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , 01001, Київ, Б. Грiнченка, буд. 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 277-27-00 (044) 277-27-07 

6. Електронна поштова адреса 

info@agrofond.gov.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" №82 (2835) 
  

30.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://agrofond.gov.ua/ 

в мережі 

Інтернет 30.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

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

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

будівництва) 
 

34. Примітки 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснює видiв дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, i протягом 

звiтного перiоду не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.  

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки такої посади не 

передбачено штатним розписом ПАТ "Аграрний фонд". 

Емiтент не здiйснював рейтингової оцiнки та/або його цiнних паперiв, у зв'язку iз цим 

iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня.  

Iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та /або учасникiв емiтента не надається, оскiльки 

згiдно п.7 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", затвердженого постановою КМУ вiд 24.07.2013 р. 

№698, єдиним акцiонером товариства є держава в особi Мiнагрополiтики. 

 



Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, 

оскiльки згiдно п.7 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", затвердженого постановою КМУ вiд 

24.07.2013 р. №698, єдиним акцiонером товариства є держава в особi Мiнагрополiтики. 

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, оскiльки, вiдповiдно до пiдп.1 п.36 

Статуту ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним засновником та акцiонером товариства є 

держава, повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання 

загальних зборiв. 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента:  

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у звiтному 

перiодi не здiйснювало емiсiю облiгацiй та станом на 31.12.2017 р. не має непогашених 

випускiв облiгацiй в обiгу.  

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (крiм акцiй), не надається, оскiльки ПАТ 

"Аграрний фонд" у звiтному перiодi не випускало iншi цiннi папери, станом на 31.12.2017 р. 

iншi цiннi папери емiтента в обiгу вiдсутнi.  

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у 

звiтному перiодi не випускало похiднi цiннi папери, станом на 31.12.2017 р. похiднi цiннi 

папери емiтента в обiгу вiдсутнi.  

Протягом звiтного перiоду ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснювало викуп власних акцiй. 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї не надається, так як товариство не займається такими видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво.  

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки ПАТ 

"Аграрний фонд" у звiтному перiодi не здiйснювало емiсiю забезпечених боргових цiнних 

паперiв та станом на 31.12.2017 р.не має непогашених випускiв забезпечених боргових цiнних 

паперiв. 

Iнформацiя (вiдомостi): 

- про випуски iпотечних облiгацiй; 

- про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 

- щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 

- про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних 

активiв до складу iпотечного покриття; 

- про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв на кiнець 

звiтного перiоду; 

- щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року; 

- про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено 

до складу iпотечного покриття; 

- про випуски iпотечних сертифiкатiв; 

- щодо реєстру iпотечних активiв  

не надається, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi 

сертифiкати, iншi iпотечнi цiннi папери, у тому числi у звiтному перiодi. 

Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, 

що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не 

надаються, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не випускало сертифiкати ФОН, у тому числi у 

звiтному перiодi. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскiльки 

ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 



Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" 

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

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 

07.10.2013 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

5000000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

100 

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) 

237 

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

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин (основний) 

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур 

10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд", затвердженого 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, органами управлiння ПАТ 

"Аграрний фонд" (далi - Товариство) є: - загальнi збори; - наглядова рада; - правлiння. Вищим 

органом Товариства є загальнi збори. На перiод коли єдиним засновником та акцiонером 

Товариства є держава: 1) повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнагрополiтики без 

скликання загальних зборiв; 2) повноваження, визначенi пiдпунктами 2, 5 - 8 i 22 пункту 35 цього 

Статуту, здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики; 3) голова 

правлiння призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за 

поданням Мiнагрополiтики; 4) перший заступник голови правлiння, заступники голови правлiння, 

iншi члени правлiння призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв 

України за поданням Мiнагрополiтики; 5) затвердження складу наглядової ради (обрання членiв 

наглядової ради, в тому числi голови наглядової ради), припинення повноважень членiв 

наглядової ради Товариства здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням 

Мiнагрополiтики. Рiшення Мiнагрополiтики з питань, що належать до компетенцiї загальних 

зборiв, оформляються у формi наказу. Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист 

прав акцiонерiв Товариства i в межах повноважень, визначених Статутом та законодавством, 

контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Рiшення про утворення наглядової ради та 

затвердження складу наглядової ради (обрання членiв наглядової ради, в тому числi голови 

наглядової ради) Товариства приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням 

Мiнагрополiтики. Наглядова рада складається з семи осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. 



Правлiння є виконавчим колегiальним органом Товариства, що здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. До складу правлiння входять голова правлiння, перший заступник голови 

правлiння, заступники голови правлiння та iншi члени правлiння. Голова правлiння призначається 

на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики. 

Контракт з головою правлiння укладає Мiнагрополiтики за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв 

України. Перший заступник голови правлiння, заступники голови правлiння, iншi члени правлiння 

призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням 

Мiнагрополiтики. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АТ «Ощадбанк» 

2) МФО банку 

300465 

3) поточний рахунок 

260033011388 

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

у іноземній валюті 

АТ «Ощадбанк» 

5) МФО банку 

300465 

6) поточний рахунок 

260033011388 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Дочiрнє пiдприємство «Агрофонд-зерно» 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

39079722 

4) місцезнаходження 

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЧАКIВСЬКА/ ПРОВУЛОК ОЧАКIВСЬКИЙ , будинок 5/6, КАБIНЕТ 

111 

5) опис 

ПАТ «Аграрний фонд» є єдиним засновником ДП "Агрофонд-зерно". Станом на 31.12.2017 р. 

статутний капiтал ДП "Агрофонд-зерно" становить 10 750 000 (десять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят 

тисяч) грн. 00 копiйок, розмiр сплаченого статутного капiталу 10 750 000 (десять мiльйонiв сiмсот 

п'ятдесят тисяч) грн. 00 копiйок. 

1) найменування 

Дочiрнє пiдприємство «Агрофiнфонд» 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

39112413 

4) місцезнаходження 

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЧАКIВСЬКА/ ПРОВУЛОК ОЧАКIВСЬКИЙ , будинок 5/6, КАБIНЕТ 

111 

5) опис 

ПАТ «Аграрний фонд» є єдиним засновником ДП "Агрофiнфонд". Станом на 31.12.2017 р. 

статутний капiтал ДП "Агрофiнфонд" становить 93 550 000 (девяносто три мiльйона п'ятсот 

п'ятдесят тисяч) грн. 00 копiйок, розмiр сплаченого статутного капiталу 93 550 000 (девяносто три 

мiльйона п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 копiйок 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Держава в особi 

Мiнагрополiтики 
37471967 

01001Україна м.Київ 

вул. ХРЕЩАТИК, 24 
100 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього 100 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова правлiння 

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

Радченко Андрiй Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища, математичний факультет Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. 

Сковороди та економiчний факультет Харкiвського нацiонального унiверситету iм. Каразiна 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2015 до переобрання 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту товариства Голова правлiння органiзовує роботу правлiння та в перiод мiж 

засiданнями правлiння здiйснює безпосереднє керiвництво Товариством, вирiшує всi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї iнших органiв 

Товариства. 

Голова правлiння: 

1) без довiреностi: 

вчиняє вiд iменi Товариства правочини, зокрема розпоряджається вiдповiдно до законодавства та 

цього Статуту майном Товариства, в тому числi коштами; 

пiдписує договори, зокрема зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); 

2) представляє Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та 

фiзичними особами на територiї України та за її межами; 

3) видає вiд iменi Товариства довiреностi; 

4) скликає засiдання правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; 

5) розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; 

6) укладає вiд iменi Товариства контракти з першим заступником, заступником (заступниками) 

голови правлiння, iншими членами правлiння, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, в 

тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi 

стягнення; 

7) видає вiдповiдно до своїх повноважень накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання 

працiвниками Товариства; 

8) затверджує штатний розпис Товариства та штатний розпис вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв, а також розмiри посадових окладiв працiвникiв Товариства; 



9) пiдписує колективний договiр; 

10) вимагає скликання позачергових засiдань наглядової ради, бере участь у її засiданнях; 

11) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, приймає рiшення про їх вiдрядження; 

12) вживає заходiв для досудового врегулювання спорiв, пiдписує позовнi заяви, скарги та iншi 

документи, що можуть бути предметом судового розгляду, представляє iнтереси Товариства в судi 

з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому 

числi щодо повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмета 

позову, укладення мирової угоди, оскарження судового рiшення, подає виконавчий документ до 

стягнення або видає довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 

13) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Попереднi посади, якi обiймала посадова 

особа протягом останнiх 5 рокiв - 2011-2015 рр. - директор ТОВ "КК "АГРО СОЛЮШЕНС", до 

25.02.2015 р. - заступник голови правлiння ПАТ "Аграрний фонд". Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi протягом 

звiтного перiоду не вiдбувалось. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Ткачук Юлiя Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища, Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Юрiя Федьковича 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТОВ "ФК "Фiнцентр" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2016 безстроково 

9) Опис 

Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту ПАТ «Аграрний фонд» та iнших 

органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - 2012-

2014 - директор ТОВ "БУКА", 2014- 2015 - директор ТОВ "Сатурн", 2015 р. - Начальник вiддiлу 

податкового облiку та звiтностi-заступник головного бухгалтера ПАТ «Аграрний фонд», до 

26.05.2016 р. - Головний бухгалтер ТОВ " Фiнансова компанiя "Фiнцентр". Посадова особа була 

призначена у звiтному перiодi. Загальний стаж роботи складає 13 рокiв. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова наглядової ради 

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

Краснопольський Ярослав Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.02.2015 до переобрання 

9) Опис 

Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, 

вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi Статутом та положенням про наглядову раду. 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 



(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Ахiджанов Баграт Рафiкович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний 

бухгалтер Мiнагрополiтики 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання 

9) Опис 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 



3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Греба Роман Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання 

9) Опис 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 



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

Данилишин Анатолiй Антонович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв 

агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання 

9) Опис 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 



14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради (за згодою) 

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

Земцова Iрина Михайлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння АТ «Державний ощадний банк України» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання  

9) Опис 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 



становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Максимов Олександр Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання 

9) Опис 



До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 

щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Матвiєв Максим Борисович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 



0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з 

питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування 

власностi Фонду державного майна 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2014 до переобрання 

9) Опис 

До повноважень наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) прийняття рiшення про: 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

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

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 

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

об'єднаннях; 

12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю 

Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи 

цим Статутом. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у 

персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя 



щодо загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами 

емiтенту не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - 

начальник вiддiлу бюджетного планування 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.06.2015 до переобрання 

9) Опис 

Призначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 

"Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї 

публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу 

роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами емiтенту не 

надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

Вiдповiдно до пункту 55 Статуту публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.  

Пунктом 3.4 Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд», затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд  

06 червня 2014 року № 215, до обовязкiв ревiзiйної комiсiї належить проведення в установленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, складення висновкiв за результатами здiйсненої перевiрки або за рiчним звiтом Товариства, 

доведення до вiдома органу управлiння, наглядової ради, правлiння Товариства результатiв 

здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, висновкiв, доповiдних записок, повiдомлень, 

iнформування органу управлiння, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлено зловживання посадових осiб Товариства, здiйснення контролю за усуненням виявлених 



пiд час перевiрок недолiкiв i порушень, дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та 

цього Положення, рiшень органу управлiння. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Кремпа Михайло Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - 

начальник вiддiлу бюджетного планування 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.06.2015 до переобрання 

9) Опис 

Призначений на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 

"Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї 

публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу 

роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами емiтенту не 

надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

Вiдповiдно до пункту 55 Статуту публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.  

Пунктом 3.4 Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд», затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд  

06 червня 2014 року № 215, до обовязкiв ревiзiйної комiсiї належить проведення в установленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, складення висновкiв за результатами здiйсненої перевiрки або за рiчним звiтом Товариства, 

доведення до вiдома органу управлiння, наглядової ради, правлiння Товариства результатiв 

здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, висновкiв, доповiдних записок, повiдомлень, 

iнформування органу управлiння, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлено зловживання посадових осiб Товариства, здiйснення контролю за усуненням виявлених 

пiд час перевiрок недолiкiв i порушень, дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та 



цього Положення, рiшень органу управлiння. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Аверкiна Анастасiя Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний спецiалiст вiддiлу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи 

Мiнагрополiтики України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.06.2015 до переобрання 

9) Опис 

Призначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 

"Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї 

публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу 

роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами емiтенту не 

надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

Вiдповiдно до пункту 55 Статуту публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.  

Пунктом 3.4 Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд», затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд  

06 червня 2014 року № 215, до обовязкiв ревiзiйної комiсiї належить проведення в установленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, складення висновкiв за результатами здiйсненої перевiрки або за рiчним звiтом Товариства, 

доведення до вiдома органу управлiння, наглядової ради, правлiння Товариства результатiв 

здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, висновкiв, доповiдних записок, повiдомлень, 

iнформування органу управлiння, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлено зловживання посадових осiб Товариства, здiйснення контролю за усуненням виявлених 

пiд час перевiрок недолiкiв i порушень, дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та 

цього Положення, рiшень органу управлiння. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї (за згодою) 

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

Задачина Свiтлана Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу контролю у сферi виробництва та переробки сiльгосппродукцiї Департаменту 

контролю в агропромисловому комплексi та сферi використання природних ресурсiв Державної 

фiнансової iнспекцiї України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.06.2015 до переобрання 

9) Опис 

Призначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 

«Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд» вiд 22 червня 2015 року №236. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу 

роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами емiтенту не 

надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

Вiдповiдно до пункту 55 Статуту публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.  

Пунктом 3.4 Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд», затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд  

06 червня 2014 року № 215, до обовязкiв ревiзiйної комiсiї належить проведення в установленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, складення висновкiв за результатами здiйсненої перевiрки або за рiчним звiтом Товариства, 

доведення до вiдома органу управлiння, наглядової ради, правлiння Товариства результатiв 

здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, висновкiв, доповiдних записок, повiдомлень, 

iнформування органу управлiння, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлено зловживання посадових осiб Товариства, здiйснення контролю за усуненням виявлених 

пiд час перевiрок недолiкiв i порушень, дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та 

цього Положення, рiшень органу управлiння. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї (за згодою) 

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

Заворотна Нiна Григорiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ризикових категорiй 

управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби 

України у м. Києвi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.06.2015 до переобрання 

9) Опис 

Призначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 

"Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний 

фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо 

даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу 

роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня, оскiльки зазначена iнформацiя посадовими особами емiтенту не 

надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди. 

Вiдповiдно до пункту 55 Статуту публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.  

Пунктом 3.4 Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 

фонд», затвердженого наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд  

06 червня 2014 року № 215, до обовязкiв ревiзiйної комiсiї належить проведення в установленому 

порядку перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року, складення висновкiв за результатами здiйсненої перевiрки або за рiчним звiтом Товариства, 

доведення до вiдома органу управлiння, наглядової ради, правлiння Товариства результатiв 

здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, висновкiв, доповiдних записок, повiдомлень, 

iнформування органу управлiння, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлено зловживання посадових осiб Товариства, здiйснення контролю за усуненням виявлених 

пiд час перевiрок недолiкiв i порушень, дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та 

цього Положення, рiшень органу управлiння. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Держава в особi 

Мiнагрополiтики 
37471967 

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський 

м. Київ вул. ХРЕЩАТИК, 24 
50000 100 50000 0 

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

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 50000 100 50000 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за простими акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 

грн. 
71097285.26 0 24356461.20 0 

Нарахувані дивіденди на одну 

акцію, грн. 
1421.95 0 487.12 

 

Сума 

виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 24356461.20 0 

Дата складання переліку осіб, 

які мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну 

систему із зазначенням сум 

(грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  
29.06.2018/24356461.20грн 

 

Опис 

На пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2018 №139 «Про 

затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується 

на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 

роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права 

держави» виплатi пiдлягають дивiденди в сумi 71097285,26грн. 

Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, 

сплачують до Державного бюджету України дивiденди у строк не пiзнiше 1 липня 

року, що настає за звiтним, нарахованi пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, 

паїв) у їх статутних капiталах. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04  

Факс (044) 591-04-04  

Вид діяльності 
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть 

Центрального депозитарiю 

Опис 

Емiтент отримує послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, 

депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та 

нкорпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за 

правочинами щодо цiнних паперiв, надання емiтенту реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв вiдповiдно до договору № ОВ-5126 

про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 07.05.2014 з ПАТ 

«НДУ».  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00032129 

Місцезнаходження 01023 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Госпiтальна, 12 г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ № 286660 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 426-43-86  

Факс (044) 247-85-68 

Вид діяльності 
Депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Надає емiтенту послуги депозитарної установи 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.08.2013 119/1/2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000172092 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
100000.00 50000 5000000000 100 

Опис 
За звiтний перiод торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних 

паперiв на фондових бiржах не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПАТ «Аграрний фонд» утворено на виконання постанови КМУ вiд 22.04. 2013р. №364 «Про 

утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд»». Статут ПАТ «Аграрний фонд» 

затверджено постановою КМУ вiд 24.07.2013р. №698, державну реєстрацiю юридичної особи 

проведено 07.10.2013р., номер запису 10741020000047139. 

Розмiр статутного капiталу складає 5000000000,00 грн. (п’ять мiльярдiв грн. 00 коп.). Засновником 

товариства є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, єдиним акцiонером Товариства є 

держава в особi Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. 

Зареєстрований та оплачений статутний капiтал товариства становить: 5000000000,00 (п’ять 

мiльярдiв) гривень 00 копiйок. 

Протягом звiтного перiоду злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл з ПАТ «Аграрний 

фонд» не вiдбувалися. 

  

Вiдповiдно до Статуту ПАТ «Агарний фонд» вищим органом товариства є загальнi збори. На 

перiод коли єдиним засновником та акцiонером товариства є держава повноваження загальних 

зборiв здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв.  

Здiйснює безпосереднє керiвництво товариством та вирiшує всi питання дiяльностi товариства, 

крiм тих, що належать до виключної компетенцiї iнших органiв товариства, голова правлiння. 

ПАТ «Аграрний фонд» є засновником дочiрнiх пiдприємств:  

- ДП «Агрофонд-Зерно» (код ЄДРПОУ 39079722, мiсцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. 

Очакiвська/ пров. Очакiвська , будинок 5/6, кабiнет 111), основним напрямом дiяльностi якого є 

забезпечення зберiгання у власних зерносховищах зерна та виготовлення з нього борошна на 

власних виробничих потужностях.  

- ДП «Агрофiнфонд» (код ЄДРПОУ 39112413, мiсцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Очакiвська/ 

пров. Очакiвська , будинок 5/6, кабiнет 111), яке створено з метою стимулювання залучення 

iнвестицiйних коштiв в проекти, якi є важливими для розвитку аграрного сектору. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк склала - 237 осiб. Емiтент не 

використовує в роботi працю зовнiшнiх сумiсникiв. В штатi пiдприємства є два працiвники, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу. Однiєю з дiєвих форм пiдвищення квалiфiкацiї 

працiвникiв ПАТ «Агарний фонд» є участь в науково-виробничих конференцiях та iнформацiйно-

консультацiйних семiнарах. 

  

ПАТ «Агарний фонд» до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить. 

  

З iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi ПАТ «Агарний фонд» не 

проводить. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. 

  

В Товариствi методика бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (далi МСБО ).  

Установлено суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi: 

- для визначення суттєвостi окремих об’єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i 

власного капiталу, за орiєнтовний порiг (межу) суттєвостi прийняти величину у 5 вiдсоткiв вiд 

пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу;  



- для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат орiєнтовним порогом (межею) 

суттєвостi установити величину, що дорiвнює 2 вiдсоткам чистого прибутку (збитку) товариства;  

- з метою вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об’єктiв облiку прийняти величину, 

що дорiвнює 10-вiдсотковому вiдхиленню залишкової вартостi об’єктiв облiку вiд їх справедливої 

вартостi;  

- для розкриття iнформацiї про сегменти порогом (межею) суттєвостi для визначення звiтного 

сегмента прийняти величину у 10 вiдсоткiв вiдповiдно чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

- для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку порiг суттєвостi визначати у межах 1-10 

вiдсоткiв з урахуванням обсягiв дiяльностi, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення 

користувачiв та iнших якiсних чинникiв, якi можуть впливати на визначення порогу суттєвостi.  

- для статей фiнансової звiтностi – 500,00 грн. 

Облiк основних засобiв ведеться згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» 

Основнi засоби-це матерiальнi обєкти, якi: 

-утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для 

надання в оренду iншим або для адмiнiстративних цiлей; 

- очiкуваний термiн корисного використання яких складає бiльше 1 року та вартiсть яких (без 

ПДВ) бiльша 6000,00 грн. за одиницю. 

Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо: 

- iснує ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до 

Товариства; 

- собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. 

Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає визнанню як активу, оцiнюється за його собiвартiстю. 

Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається iз: 

- цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля 

вирахування торговельних знижок та цiнових знижок; 

- будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 

приведення в стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб визначений управлiнським 

персоналом; 

- первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, 

на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими бере Товариство. 

Витрати, якi вiдносяться до прямих витрат та можуть бути включенi до вартостi при первинному 

визнаннi: 

- витрати на виплату працiвникам (згiдно з МСБО 19 «Виплати працiвникам»), якi виникають 

безпосередньо внаслiдок створення або придбання об’єктiв основних засобiв; 

- витрати на пiдготовку територiї; 

- витрати на первiсну доставку та вантажно-розвантажувальнi роботи; 

- витрати на установлення та монтаж; 

- витрати на перевiрку правильностi функцiонування активу за вирахуванням чистих надходжень 

вiд реалiзацiї продукцiї, випущеної до доставки до зазначеного мiсця та приведення об’єкта в 

належний стан; 

- гонорари за одержанi професiйнi послуги. 

Капiталiзацiя витрат на залучення позикових коштiв вiдносно певних квалiфiкованих активiв є 

обов’язковим. 

Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати не вiдносяться до вартостi основних засобiв.  

Оцiнка пiсля визнання: 

- згiдно моделi облiку по первiснiй вартостi об’єкт основних засобiв облiковується за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. 

Амортизацiя – це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатацiї. Термiном корисного використання активу вважати перiод, протягом якого 

товариство отримуватиме вигоди i цим перiодом вважати весь економiчний потенцiйний термiн 

служби активу. 

Збиток вiд зменшення корисностi – це сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму 



його очiкуваного вiдшкодування. 

Нарахування амортизацiйних вiдрахувань по основних засобах здiйснювати протягом перiоду 

експлуатацiї з урахуванням лiквiдацiйної вартостi на кiнець звiтного перiоду. 

Нарахування амортизацiйних вiдрахувань по основних засобах здiйснювати вiдповiдно до 

МСБО16 та по групах, згiдно ст.145 роздiлу III Податкового кодексу України: 

група 1 - земельнi дiлянки - строк використання необмежений, не амортизується; 

група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом - строк 

використання 20 (двадцять) рокiв, метод амортизацiї прямолiнiйний, лiквiдацiйна вартiсть 

10000,00грн.; 

група 3 будiвлi та споруди - строк використання 20 (двадцять) рокiв, метод амортизацiї 

прямолiнiйний, лiквiдацiйна вартiсть 1000,00грн.; 

група 4 машини та виробниче обладнання - строк використання 5 рокiв, лiквiдацiйна вартiсть 

1000,00 грн., електронно-обчислювальнi машини (та iнше обладнання яке входить до пiдгрупи 4 

згiдно статтi 145 Податкового кодексу) строк використання 3 роки, метод амортизацiї 

прямолiнiйний, без лiквiдацiйної вартостi; 

група 5 автомобiлi та iншi транспортнi засоби - строк використання 5 рокiв, метод амортизацiї 

прямолiнiйний, лiквiдацiйна вартiсть 1000,00грн.; 

група 6 iнструменти, прилади та iнвентар - строк використання 5 рокiв, метод амортизацiї 

прямолiнiйний, без лiквiдацiйної вартостi; 

група 7 тварини - строк використання 7 рокiв, метод амортизацiї прямолiнiйний, без лiквiдацiйної 

вартостi; 

група 8 багаторiчнi насадження - строк використання 10 рокiв, метод амортизацiї прямолiнiйний, 

лiквiдацiйна вартiсть 1000,00грн.; 

група 9 iншi основнi засоби - строк використання 12 рокiв, метод амортизацiї прямолiнiйний, без 

лiквiдацiйної вартостi;  

група 10 бiблiотечнi фонди - строк використання 5 рокiв без лiквiдацiйної вартостi; 

група 14 iнвентарна тара - строк використання 6 рокiв, метод амортизацiї прямолiнiйний, без 

лiквiдацiйної вартостi; 

група 16 довгостроковi бiологiчнi активи - строк використання 7 рокiв, метод амортизацiї 

прямолiнiйний, без лiквiдацiйної вартостi. 

Амортизацiя активу починається, коли актив готовий для використання за призначенням i 

введений в експлуатацiю, пiдтвердженням якого є акт введення в експлуатацiю. Амортизацiя 

активу припиняється з дати списання активу з балансу або з дати класифiкацiї активу як є в 

наявностi для продажу. 

Основнi засоби, якi складаються з компонентiв з рiзним термiном експлуатацiї, розглядаються як 

окремi об’єкти основних засобiв. Такими компонентами є тi частини активу, вартiсть яких значна 

по вiдношенню до загальної вартостi активу, та складає бiльше нiж 20 % вiд вартостi основного 

засобу. Амортизацiя нараховується окремо по кожному значному компоненту активу. Термiн 

корисного використання компоненту визначається окремо комiсiєю при введеннi в експлуатацiю. 

При списання компонента з балансу при його замiнi та дозволяється оцiнити балансову вартiсть 

замiненого компонента. Якщо балансову вартiсть замiненого компонента не можна достовiрно 

оцiнити, то використовувати вартiсть нового компонента як орiєнтовну вартiсть замiненого 

компоненту на момент його придбання. Компоненти активу не вiдокремлюються до моменту 

понесення витрат на замiну компонента. 

Витрати, пов’язанi iз полiпшенням стану об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, 

реконструкцiя тощо), якi призведуть до зростання майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд 

використання об’єкта, вiдносити на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв або 

компонентiв пiсля їх введення в експлуатацiю. 

Витрата, що виконанi з метою пiдтримання об’єкта у робочому станi та одержання первiсно 

визначеної суми майбутнiх економiчних вигод його використання, включати до складу витрат 

вiдповiдного перiоду. 

До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи, строк 

корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року та вартiсть (без ПДВ) менше 6000,00 



грн. за одиницю. 

Амортизацiю по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховувати в першому мiсяцi 

використання об’єкта 100 % його вартостi.  

Здiйснюється обов’язкове ведення кiлькiсного облiку малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв у розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з 

балансу).  

Облiк нематерiальних активiв в Товариствi ведеться згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, що iдентифiкуються та не мають фiзичної форми. 

Нематерiальнi активи вiдповiдають наступним характеристикам: 

- контролюються товариством;  

- забезпечують здобуття майбутнiх економiчних вигод; 

- не мають фiзичної форми; 

- є iдентифiкованими. 

Актив вiдповiдає критерiю можливостi iдентифiкацiї у визначеннi нематерiального активу, якщо 

вiн: 

- може бути вiдокремлений, тобто є можливiсть його вiдокремлення або вiддiлення суб’єкта 

господарювання i продажу, передачi, лiцензування, здачi в оренду або обмiну окремо або разом з 

вiдповiдним контрактом, активом чи зобов’язанням; 

- виникає в результатi контрактних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть 

вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та 

зобов’язань. 

Нематерiальний актив визнається, якщо: 

- є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до 

суб’єкта господарювання; 

- собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.  

Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, включають дохiд вiд 

продажу продукцiї чи послуг, заощадження витрат або зменшення майбутнiх виробничих витрат. 

На момент первинного визнання нематерiальнiй актив оцiнюється за первiсною вартiстю, яка 

визначається як сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв, або справедливу вартiсть 

iншого вiдшкодування переданого в цiлях придбання активу на момент його придбання. 

До компонентiв первiсної вартостi належать: 

- цiна покупки, включаючи iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки на придбання, пiсля 

вирахування торгiвельних знижок; 

- витрати, безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою активу до використання за призначенням 

(витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу 

в робочий стан; плата за професiйнi послуги, що виникають безпосередньо у зв'язку з 

приведенням активу в робочий стан; витрати на перевiрку належного функцiонування активу) 

До витрат, якi не є складовою собiвартостi нематерiального активу, зокрема, належать: 

- витрати на запровадження нового продукту або послуги (в тому числi 

витрати на рекламу i просування на ринку); 

- витрати на ведення бiзнесу в новiй мiсцевостi або з новим класом 

клiєнтiв (у тому числi витрати на пiдготовку персоналу); 

- адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати. 

Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли цей актив 

досягає стану, необхiдного для його функцiонування. Витрати, понесенi пiд час використання або 

перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу.  

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається згiдно моделi по первiснiй 

вартостi, тобто за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-

яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Строк використання нематерiальних активiв встановлювати на пiдставi технiчних паспортiв та 

iншої документацiї на засiданнi постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. Лiквiдацiйна вартiсть 

на нематерiальнi активи дорiвнює нулю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв 

здiйснюється прямолiнiйним методом та починається з моменту, коли цей актив є наявним для 



використання, тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його використання у 

спосiб, визначений управлiнським персоналом. 

Нарахування амортизацiї припиняється на одну з наведених далi дат, залежно вiд того, яка з них 

наступає ранiше: на дату, коли цей актив класифiкується як такий, що утримується для продажу 

(або включається до групи, призначеної для продажу), або на дату, коли припиняється визнання 

цього активу.  

Нематерiальний актив списується з балансу при його вибуттi або тодi, коли вiд його використання 

або вибуття бiльш не очiкуються жодних майбутнiх економiчних вигод. 

Доходи або витрати при списаннi з балансу, якi розраховуються як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, слiд вiдносити на фiнансовi результати, 

за винятком випадкiв продажi i зворотної оренди. Прибуток вiд вибуття не представляти як 

виручку, оскiльки вона є побiчною вiдносно основної дiяльностi товариства, що дає дохiд. 

Фiнансовi iнструменти вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi 

iнструменти». Цей МСФЗ застосовується до всiх статей, на якi поширюється сфера застосування 

МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».  

Фiнансовий iнструмент – це будь який договiр, внаслiдок якого одночасно виникає фiнансовий 

актив у однiєї сторони та фiнансове зобов’язання, або дольовий iнструмент у iншої. Фiнансовий 

актив або фiнансове зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли суб’єкт 

господарювання стає стороною контрактних положень щодо цього iнструмента.  

Фiнансовий актив при первiсному визнаннi визначати як такий, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки, якщо таке визначення усуває або значно 

зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання. Згiдно МСФЗ 7 “Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї” розкривати iнформацiю про фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Припиняється визнання 

фiнансового активу тодi, коли строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового 

активу закiнчується, або фiнансовий актив передається.  

Фiнансовi зобов’язання при первiсному визнаннi визначати як такi, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки. 

Фiнансове зобов’язання (або частина фiнансового зобов’язання) вилучається зi звiту про 

фiнансовий стан тодi, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у контрактi, 

виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується. 

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у 

фiнансовiй звiтностi регламентується МСБО 2 «Запаси». 

Запаси – це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у ходi 

виробництва для такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для 

споживання у виробничому або наданнi послуг. 

Запаси включають товари, готову продукцiю, сировину й матерiали, паливо, тару запчастини, iншi 

основнi та допомiжнi матерiали для споживання у виробничому процесi або у звичайному ходi 

бiзнесу. 

Використовується класифiкацiя запасiв згiдно робочого плану рахункiв бухгалтерського облiку. 

Запаси оцiнюються за собiвартiстю.  

Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку, 

зберiгання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.  

Якщо витрати, що включаються до собiвартостi кожної облiкової одиницi запасiв неможливо 

визначити окремо, вони узагальнюються на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв та 

розподiляються на основi рацiональної та послiдовної бази розподiлу. 

Перiод розподiлу таких витрат – 1 календарний мiсяць. 

Сума таких витрат, що узагальнена протягом перiоду, розподiляється мiж сумою залишку запасiв 

на кiнець перiоду i сумою запасiв, що вибули протягом перiоду. Сума витрат, яка вiдноситься до 

запасiв, що вибули, визначається як добуток середнеього вiдсотка таких витрат i вартостi запасiв, 

що вибули. Визнання таких витрат вiдбувається за тими ж напрямками за якими визнано вибуття 

запасiв. 



Середнiй вiдсоток витрат визначається дiленням математичної суми залишкiв таких витрат на 

окремому субрахунку на початок перiоду i витрат, що надiйшли за перiод, на математичну суму 

залишку запасiв на початок перiоду i запасiв, що надiйшли за перiод.  

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування запасiв. 

Застосовувати постiйну систему облiку та оцiнки запасiв.  

Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за формулою середньозваженої собiвартостi. 

Формуло середньозваженої собiвартостi застосовується для всiх запасiв однакового характеру та 

використання. 

Згiдно з формулою середньозваженої собiвартостi, собiвартiсть кожної облiкової одиницi 

визначається iз середньозваженої собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та 

собiвартостi облiкових одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. Середнє 

значення обчислюється на перiодичнiй основi в межах облiкової одиницiзапасiв в цiлому по 

Товариству. 

Перiод обчислення середньозваженої собiвартостi – 1 календарний мiсяць. 

ОВДП облiковуються по номiнальнiй вартостi. 

Реалiзацiя здiйснюється з урахуванням поточної доходностi по ОВДП купону. 

Нарахування доходу по ОВДП купону здiйснюється у перiод на який припадає дата виплата 

доходу вказана на таких облiгацiях. 

Фiнансовий результат за операцiями РЕПО вiдображається в податковому облiку на дату 

зворотного викупу облiгацiй. В разi не здiйснення зворотного викупу облiгацiй у встановлений 

договором РЕПО строк, така операцiя оподатковується в порядку реалiзацiї ОВДП. 

Облiк безготiвкових розрахункiв вести згiдно Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в 

нацiональнiй валютi затвердженою Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 

сiчня 2004 року N 22. 

Величина резерву сумнiвних боргiв розраховувати на кожне останнє число кварталу окремо за 

кожним дебiтором. Нарахування резерву сумнiвних боргiв суми поточної дебiторської 

заборгованостi здiйснюється iз строком виникнення понад пiвтора року, впродовж трьох рокiв у 

вiдсотках до розмiру заборгованостi: 

I рiк – 30 %; 

II рiк - 30 %; 

III рiк 40 %. 

Резерв сумнiвної заборгованостi не нараховується на заборгованiсть державних пiдприємств та 

бюджетних установ. 

Резерв сумнiвної заборгованостi не нараховується на заборгованiсть, що забезпечена заставою, 

банкiвською гарантiєю або яка може бути повнiстю забезпечена шляхом притримання майна, що 

належить дебiтору але знаходиться на вiдповiдальному зберiганнi товариства. Зерно, на яке 

виписанi подвiйнi складськi квитанцiї не може бути забезпеченням по заборгованостi перед 

товариством. 

Для розрахунку резерву не роздiляти по строках та договорах заборгованiсть окремого дебiтора. У 

випадку, коли по окремому дебiтору заборгованiсть має рiзнi термiни (сформована протягом 

декiлькох мiсяцiв), то для розрахунку резерву строк заборгованостi приймати виходячи з 

максимального термiну. 

Якщо в облiку врахована заборгованiсть за конкретною операцiєю або первинним документом, то 

строк такої заборгованостi рахувати виходячи з дати такого документу. 

Якщо в облiку вiдображається часткове погашення та донарахування заборгованостi, але не 

вiдбувається повного погашення, то строк заборгованостi розраховується таким чином: 

- вибрати таку дату, починаючи з якої нарахування заборгованостi по дебiтору (обороти по дебету 

рахунку 36) дорiвнює або перевищує суму заборгованостi на кiнець звiтного перiоду; 

- перiод часу вiд цiєї дати до звiтної дати буде строком заборгованостi. 

Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображати у Звiтi про прибутки та 

збитки у складi iнших операцiйних витрат. 

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання та її 

розкриття у фiнансовiй звiтностi визначати згiдно МСБО 37. 



Зобов'язання - iснуюче зобов’язання суб’єкта господарювання, яке виникає в результатi минулих 

подiй i погашення якої, за очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв суб’єкта господарювання, 

котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди 

Забезпечення слiд визнавати, якщо:  

- суб’єкт господарювання має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок 

минулої подiї;  

- ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для 

виконання зобов’язання;  

- можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.  

У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.  

Якщо на дату балансу ранiше визнанi зобов'язання не пiдлягають погашенню, то його суму 

включати до складу доходу звiтного перiоду. 

Облiк доходiв. 

Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи Товариства та 

її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначати згiдно з МСБО 18.  

Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної 

дiяльностi товариства, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження. 

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню. 

Справедлива вартiсть – це сума, за якою обмiнюється актив або погашається заборгованiсть в 

операцiях мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Сума доходу, яка виникає в 

результатi операцiї, визначається угодою мiж продавцем та покупцем. 

Дохiд вiд продажу товарiв, робiт, послуг має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi 

умов:  

- переданi покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар; 

- не залишається анi подальшої участi управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, 

пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;  

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

- ймовiрно, що надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, та витрати, якi були, або 

будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.  

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг визнається в тих облiкових перiодах, в яких надаються 

послуги.  

Коли товари або послуги обмiнюються чи пiдлягають обмiну на товари або послуги, подiбнi за 

характером та вартiстю, обмiн не розглядається як операцiя, яка генерує дохiд.  

Коли товари продаються або послуги надаються в обмiн на неподiбнi товари чи послуги, обмiн 

розглядається як операцiя, яка генерує дохiд. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю 

отриманих товарiв або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштiв або 

їх еквiвалентiв. Якщо неможливо достовiрно оцiнити справедливу вартiсть отриманих товарiв або 

послуг, дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю переданих товарiв або послуг, скоригованою 

на суму будь-яких переданих грошових коштiв . 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов’язаних з 

операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, яка вже 

включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть 

вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. 

До доходiв вiд основної дiяльностi вiдносяться: 

- дохiд вiд торгiвельної дiяльностi: 

- на внутрiшньому ринку; 

- на зовнiшньому ринку. 

- iншi послуги ; 

Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений, то його 

вiдображати в облiку в розмiрi визначених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню.  

Iншi операцiйнi доходи класифiкуються наступним чином: 

- вiд первiсного визнання та вiд змiн вартостi активiв, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю; 



- вiд реалiзацiї iноземної валюти; 

- вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв; 

- вiд операцiйної курсової рiзницi; 

- одержанi штрафи, пенi, неустойки; 

- вiдшкодування ранiше списаних активiв; 

- вiд списання кредиторської заборгованостi; 

- вiд безоплатно отриманих оборотних активiв; 

- вiдсотки банку; 

- доходи вiд реалiзацiї послуг допомiжних виробництв; 

- iншi операцiйнi доходи. 

Iншi доходи класифiкуються: 

- вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; 

- вiд вiдновлення корисностi активiв; 

- вiд не операцiйної курсової рiзницi; 

- вiд безоплатно одержаних активiв; 

- вiд соцiальної сфери; 

- iншi доходи не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю. 

Облiк витрат в Товариствi здiйснювати вiдповiдно до вимог ПСБУ 16.  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з планової собiвартостi продукцiї 

(робiт, послуг) та фактичної собiвартостi, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, i 

вiдноситься на фiнансовi результати разом iз визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, 

послуг). 

Планова собiвартiсть складається з витрат на придбання товарiв та списується на затрати 

товариства в момент здiйснення реалiзацiї. 

Фактична собiвартiсть включає в себе, крiм витрат на придбання товарiв, також витрати на 

зберiгання, перемiщення, навантаження, понесеннi Товариством до дня здiйснення реалiзацiї. 

Коригування планової собiвартостi до рiвня фактичної здiснюється останнiм днем мiсяця, в якому 

було здiснено реалiзацiю товарiв, в термiн до 15 числа мiсяця, наступного за звiтним, шляхом 

проведення списання всiх затрат на зберiгання, перемiщення тощо, понесених на день реалiзацiї 

товарiв Товариством. 

При формуваннi собiвартостi борошномельної та крупяної продукцiї застосовуються прийоми 

калькулювання, прийнятi для комплексного виробництва, в якому з одного виду сировини i за 

результатом одного технологiчного процесу отримують декiлька видiв продукцiї. Для розподiлу 

витрат комплекксного виробництва застосовують такi коефiцiєнти: 

- борошно пшеничного вищого гатунку – 2,27; 

- борошно пшеничне першого гатунку – 2,22.; 

- борошно пшеничне другого гатунку – 2,09; 

- висiвки пшеничнi – 1,00; 

- борошно житнє- 3,01; 

- висiвки житнi – 1,00; 

- крупа гречана ядриця першого гатунку – 42,40; 

- крупа гречана ядриця другого гатунку – 42,40; 

- крупа гречана продiл – 29,00; 

- мучка гречана – 1,00. 

Переробка здiйснюється на давальницьких умовах. Оприбуткування борошна здiснюється по 

плановiй собiвартостi, що включає в себе витрати на придбання зерна та вартiсть переробки його. 

Коригування до фактичної собiвартостi борошна та продуктiв його переробки вiдбувається 

останiм днем мiсяця в якому було здiснено переробку в термiн до 15 числа наступного мiсяця, 

шляхом проведення списання на собiвартiсть затрат на зберiгання та перемiщення зерна, що було 

перероблено, понесених Товариством до дня здiснення переробки. 

До адмiнiстративних витрат вiдносяться: 

- загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння товариством: 

- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних та iнших 



зборiв органiв управлiння, представницькi витрати);  

- витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння товариством (у тому числi 

витрати на оплату працi адмiнiстративного апарату, вiдрахування на соцiальнi заходи) та iншого 

загальногосподарського персоналу, в тому числi матерiально-технiчне забезпечення апарату 

управлiння (канцтовари, бланки звiтностi тощо) пов’язане з управлiнням товариством;  

- витрати на послуги зв'язку (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, телефакс, стiльниковий 

зв’язок та iншi подiбнi витрати);  

- оплата за використання й обслуговування технiчних засобiв управлiння (обчислювальна й 

копiювальна технiка, вузли зв'язку, засоби сигналiзацiї); 

- винагороди за професiйнi послуги (консультацiйнi, iнформацiйнi, юридичнi, аудиторськi, з 

оцiнки майна тощо) для забезпечення господарської дiяльностi;  

- витрати, пов’язанi iз забезпеченням правил технiки безпеки працi, охорони працi, санiтарно-

гiгiєнiчних вимог у встановленому законодавством порядку, протипожежної охорони; 

- витрати на утримання, експлуатацiю, обслуговування та ремонт основних засобiв, iнших 

матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання, у тому числi взятих в 

оперативну оренду, придбання пально-мастильних матерiалiв, стоянка, паркування легкових 

автомобiлiв, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, 

водовiдведення, охорона;  

- амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;  

- витрати на врегулювання спорiв у судових органах;  

- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;  

- iншi витрати загальногосподарського призначення. 

До складу витрат на збут включаються витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг):  

- витрати на пакувальнi матерiали для пакування товарiв на складах готової продукцiї. В разi, 

якщо пакування готової продукцiї (згiдно з установленим технологiчним процесом) проводиться в 

цехах до здавання її на склад готової продукцiї, вартiсть тари включається до виробничої 

собiвартостi продукцiї до вiдповiдних статей калькуляцiї;  

- витрати на ремонт тари;  

- оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам та працiвникам пiдроздiлiв, 

що забезпечують збут, вiдрахування на соцiальнi заходи, нарахування резерву вiдпусток; 

- витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг), на передпродажну пiдготовку товарiв;  

- витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;  

- iншi витрати, пов'язанi зi збутом товарiв, виконанням робiт, наданням послуг. 

До iнших операцiйних витрат включаються:  

- витрати вiд первiсного визнання та вiд змiни вартостi активiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю; 

- витрати на дослiдження та розробки;  

- собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, яка для цiлей бухгалтерського облiку визначається 

шляхом перерахунку iноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Нацiонального 

банку України на дату продажу iноземної валюти, плюс витрати, пов'язанi з продажем iноземної 

валюти; 

- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi;  

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв;  

- наднормативнi виробничi витрати; 

- втрати вiд знецiнення запасiв; 

- витрати на iнформацiйне забезпечення господарської дiяльностi, в тому числi з питань 

законодавства, на придбання лiтератури, оплату Iнтернет послуг i передплату перiодичних видань; 

- сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;  

- нестачi й втрати вiд псування цiнностей;  

- суми нарахованих податкiв та зборiв передбачених Податковим кодексом (крiм податку на 

прибуток, а також податку на додану вартiсть, включеного до цiни товару); 

- одноразовi матерiальнi виплати та премiї, лiкарнянi; 



- визнанi штрафи, пеня, неустойка;  

- iншi витрати операцiйної дiяльностi; 

- витрати допомiжних виробництв, пов’язанi з реалiзацiєю послуг на сторону. 

До iнших витрат включаються витрати: 

- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй  

- втрати вiд зменшення корисностi активiв 

- втрати вiд не операцiйних курсових рiзниць 

- уцiнка необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй 

- списання необоротних активiв 

- витрати на утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення;  

- виплати згiдно колективного договору; 

- iншi витрати.  

До фiнансових витрат включаються (крiм фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi 

квалiфiкацiйних активiв): 

- вiдсотки за користування позиками та кредитами; 

- iншi фiнансовi запозичення. 

Використання прибутку.  

Сальдо рахункiв 7-го та 9-го класу щомiсячно списувати на рахунок 79 «Фiнансовий результат». В 

кiнцi року сальдо по рахунку 79 закривається на рахунок 44 «Нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток)». 

Вiдраховувати частину прибутку звiтного перiоду згiдно вимог чинного законодавства на 

вiдповiдний рiк.  

Чистий прибуток залишається у повному розпорядження Товариства i розподiляється у порядку, 

що встановлюється загальними зборами за напрямами, визначеними фiнансовим планом 

Товариства. За рахунок чистого прибутку за рiшенням Загальних Зборiв: 

- виплачуються дивiденди; 

- створюється та поповнюється резервний капiтал; 

- накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки); 

- створюються фонди призначенi для фiнансування заходiв спрямованих на змiцнення 

матерiально-технiчної бази Товариства, розвиток науково-технiчного потенцiалу, соцiальне 

забезпечення трудового колективу, матерiальне стимулювання працiвникiв товариства та 

вирiшення iнших питань.  

Кредити банкiв та затрати, пов’язанi з їх отриманням облiковуються згiдно з МСБО 23 «Витрати 

на позики». 

Витрати на позики включають: витрати на сплату вiдсоткiв, обчисленi за допомогою методу 

ефективного вiдсотка; курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй 

валютi, якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв.  

Капiталiзуються витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу – активу, який обов’язково потребує суттєвого перiоду для 

пiдготовки його до використання за призначенням або реалiзацiї, як частина собiвартостi цього 

активу. Iншi витрати на позики визнаються як витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. 

Будь який iнвестицiйний прибуток, отриманий вiд тимчасового iнвестування запозичених коштiв 

вираховується з суми витрат на позику. 

Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то 

суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми 

капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою 

величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик протягом цього перiоду, а не лише 

позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума 

капiталiзованих витрат на позики протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на 

позики, понесених протягом цього перiоду. 

Капiталiзацiя витрат на позики як частина собiвартостi квалiфiкованого активу починається з дати, 

коли виконуються наступнi умови: 

- понесенi витрати, пов’язанi з активом;  



- понесенi витрати на позики;  

- ведеться дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки активу до його використання за призначенням або 

продажу.  

Середня балансова вартiсть активу протягом перiоду, з урахуванням попереднiх капiталiзованих 

витрат на позики, є обґрунтовано наближеною величиною витрат, до яких застосовується норма 

капiталiзацiї в цьому перiодi.  

Капiталiзацiя витрат на позики припиняється, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для 

пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 

Якщо активна дiяльнiсть по модифiкацiї об'єкту уривається на тривалий термiн, капiталiзацiя 

припиняється. Коли спорудження квалiфiкованого активу завершується по частинах i кожна 

частина може використовуватися, тодi як спорудження iнших частин продовжується, капiталiзацiя 

витрат по кожнiй частинi активу припиняється тодi, коли по нiй завершенi всi роботи. 

Функцiональною валютою Товариства - валютою основного економiчного середовища, у якому 

пiдприємства здiйснюють свою дiяльнiсть, є українська гривня. 

Операцiя в iноземнiй валютi – це операцiя, яка визначається в iноземнiй валютi, включаючи 

операцiї, що виникають, коли товариство: 

- купує або продає товари чи послуги, цiна на якi визначена в iноземнiй валютi; 

- позичає або надає у борг кошти, якщо суми, якi пiдлягають сплатi або отриманню, визначенi в 

iноземнiй валютi, або  

- iншим чином купує або лiквiдує активи або бере на себе зобов’язання, визначенi в iноземнiй 

валютi, чи погашає їх.  

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються пiсля первiсного визнання у функцiональнiй валютi, 

застосовуючи до суми в iноземнiй валютi курс “спот” мiж функцiональною валютою та iноземною 

валютою на дату операцiї.  

На кiнець кожного звiтного перiоду:  

- монетарнi статтi в iноземнiй валютi слiд переводити, застосовуючи курс при закриттi;  

- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, слiд 

переводити, застосовуючи валютний курс на дату операцiї;  

- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, слiд 

переводити, застосовуючи валютнi курси на дату визначення справедливої вартостi.  

Монетарною статтею рахувати статтю, за якою є право отримувати (або зобов’язання надати) 

фiксовану або визначену кiлькiсть одиниць валюти.  

Основною характеристикою немонетарної статтi є вiдсутнiсть права отримувати (або зобов’язання 

надати) фiксовану кiлькiсть або кiлькiсть одиниць валюти, яку можна визначити. До немонетарних 

статей належать суми, сплаченi авансом за товари та послуги; нематерiальнi активи; запаси; 

основнi засоби та забезпечення, розрахунки за якими здiйснюють шляхом надання немонетарного 

активу. 

Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi 

монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при 

первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в 

прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.  

Курсова рiзниця виникає тодi, коли монетарнi статтi виникають вiд операцiї в iноземнiй валютi, а 

змiна у валютному курсi вiдбувається в перiод мiж датою операцiї i датою розрахунку. Коли 

розрахунки за операцiєю здiйснюються протягом того самого облiкового перiоду, в якому 

операцiя вiдбулася, тодi вся курсова рiзниця визнається в цьому перiодi. Проте, коли розрахунок 

за операцiєю здiйснюється в наступному облiковому перiодi, курсова рiзниця, визнана в кожному 

перiодi до дати розрахунку, визначається на основi змiни у валютних курсах протягом кожного 

перiоду.  

Фiнансова звiтнiсть 

Порядок складання перших фiнансових звiтiв за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

визначено МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» 

Фiнансова звiтнiсть складається за звiтний перiод, яким вважається перiод тривалiстю в один 

календарний рiк (1 сiчня року-дата початку звiтного перiоду, 31 грудня року-дата закiнчення 



звiтного перiоду).  

Повний комплект фiнансової звiтностi включає:  

- звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду; 

- звiт про прибутки та збитки;  

- звiт про змiни у власному капiталi за перiод;  

- звiт про рух грошових коштiв за перiод;  

- примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення;  

- звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли суб’єкт 

господарювання застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний 

перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть подається у функцiональнiй валютi, якою є українська гривня. Показники 

звiтностi заповнюються в тисячах гривень без десяткових знакiв. 

Статистичну звiтнiсть товариства органам статистики направляти по формах та в термiни згiдно 

чинного законодавства України.  

Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового кодексу України. 

Вiдображення у фiнансовiй звiтностi вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових 

зобов’язань здiйснювати вiдповiдно до вимог МСФО 12 «Податок на прибуток». 

Поточнi податковi зобов’язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнювати за сумою, 

яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до 

кiнця звiтного перiоду.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнювати за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання, на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного 

перiоду.  

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i вiдстрочених податкових активiв має вiдображати 

податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким передбачається на кiнець звiтного перiоду 

вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов’язань. Балансову вартiсть 

вiдстроченого податкового активу переглядати в кiнцi кожного звiтного року. Зменшувати 

балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих межах, у яких бiльше не буде 

ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Будь-яке таке зменшення сторгувати 

за умови, якщо стає ймовiрною наявнiсть достатнього оподаткованого прибутку .  

Згортати вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання, якщо: 

- вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання стосуються податкiв на 

прибуток, що накладенi тим самим податковим органом.  

Облiк за операцiйними сегментами. 

Операцiйний сегмент – це компонент, який займається економiчною дiяльнiстю, вiд якої вiн може 

заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язанi з операцiями з 

iншими компонентами того самого суб’єкта господарювання). 

У звiтностi вiдображається оцiнка прибутку або збитку за кожним звiтним сегментом, а також 

оцiнка сукупних активiв i зобов’язань за кожним звiтним сегментом. 

- основнi засоби та нематерiальнi активи, якi використовуються лише визначеним господарським 

сегментом (наприклад виробництво пшеницi), то їх залишкова вартiсть повнiстю вiдноситься до 

даного господарського сегмента. Якщо основнi засоби та нематерiальнi активи використовуються 

декiлькома звiтними сегментами, то їх залишкову вартiсть слiд розподiлити мiж сегментами за 

такими ж правилами, як розподiляються суми амортизацiї, що нараховується на цi засоби.  

- залишки виробничих запасiв вiдносяться до вiдповiдного сегменту за правилами, подiбними до 

попереднiх. Якщо певнi види виробничих запасiв призначенi для використання лише визначеним 

сегментом, то їх вартiсть повнiстю буде вiдноситись до даного сегмента. Якщо ж виробничi запаси 

можуть бути використанi багатьма сегментами, то їх вартiсть розподiляється мiж сегментами 

пропорцiйно вартостi фактично списаних запасiв на кожний сегмент у звiтному роцi.  

- незавершене виробництво та готова продукцiя мають безпосереднє вiдношення до господарських 



сегментiв, тому їх вартiсть можна вiднести на вiдповiдний сегмент . 

- дебiторська заборгованiсть вважається такою, що безпосередньо стосується звiтного сегмента 

товариства, якщо доходи, пов’язанi з її виникненням, включаються до складу iнформацiї про цей 

сегмент при складаннi фiнансової звiтностi.  

До складу активiв звiтного сегмента не включаються: 

- вiдстроченi податковi активи;  

- дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток;  

- фiнансовi iнвестицiї, якщо цей актив не виникає внаслiдок основної дiяльностi цього звiтного 

сегмента, а доходи i витрати, пов’язанi з такими фiнансовими iнвестицiями, не включаються до 

складу доходiв i витрат такого звiтного сегмента;  

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, якщо 

такi доходи не включаються до складу доходiв звiтного сегмента; 

- iншi оборотнi активи, якi пов’язанi з дiяльнiстю товариства в цiлому i не стосуються окремого 

сегмента.  

Зобов’язаннями звiтного сегмента визнають заборгованiсть, що виникла внаслiдок виконання ним 

своєї звичайної дiяльностi i безпосередньо стосується цього сегмента. Зобов’язання, що виникли 

на рiвнi товариства i стосуються кiлькох його звiтних сегментiв, розподiляються, якщо витрати на 

обслуговування боргу також розподiляються на такi звiтнi сегменти. До складу зобов’язань 

звiтного сегмента не включаються: 

- забезпечення наступних витрат i платежiв та цiльове фiнансування, якщо вони стосуються 

дiяльностi товариства в цiлому;  

- вiдстроченi податковi зобов’язання; 

- довгостроковi фiнансовi зобов’язання, зобов’язання за кредитами банкiв та iнших фiнансових 

установ, якщо отримання фiнансових доходiв не є основною дiяльнiстю звiтного сегмента; 

- поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками;  

- зобов’язання з податку на прибуток, iншi зобов’язання перед бюджетом та державними 

цiльовими фондами, якi не можна на обґрунтованiй та послiдовнiй основi розподiлити мiж 

звiтними сегментами товариства. 

Активи та зобов’язання, що не включаються до складу звiтних сегментiв вiдносяться до 

нерозподiлених статей. 

Для вiдображення в облiку зменшення корисностi активiв застосовувати положення МСБО 36 

«Зменшення корисностi активiв». 

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного 

вiдшкодування. В кiнцi кожного звiтного перiоду суб’єктовi господарювання слiд оцiнювати, чи є 

якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, 

суб’єктовi господарювання слiд оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. 

Незалежно вiд наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися:  

- щорiчно перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком 

корисної експлуатацiї або нематерiального активу, ще не придатного для використання, 

порiвнюючи його балансову вартiсть iз сумою його очiкуваного вiдшкодування. Таку перевiрку 

зменшення корисностi можна здiйснювати будь-коли протягом рiчного перiоду за умови, що вона 

щорiчно проводитиметься в той самий час. Перевiрка зменшення корисностi рiзних 

нематерiальних активiв може здiйснюватися в рiзний час, але, якщо нематерiальний актив був 

первiсно визнаний протягом поточного рiчного перiоду, то перевiрку такого нематерiального 

активу на зменшення його корисностi слiд здiйснити до завершення поточного рiчного перiоду;  

Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, брати до уваги як 

мiнiмум такi показники:  

- зовнiшнi джерела iнформацiї:  

- протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж могла б зменшитися, 

за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання;  

- протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на суб’єкт господарювання 

або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або 

правовому оточеннi, в якому дiє суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений 



актив;  

- ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися протягом 

перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi 

вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного вiдшкодування активу;  

- балансова вартiсть чистих активiв суб’єкта господарювання, що звiтує, є бiльшою, нiж його 

ринкова капiталiзацiя. 

- внутрiшнi джерела iнформацiї: 

- є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу;  

- протягом перiоду вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на суб’єкт господарювання, 

або очiкується, що вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або спосiб 

нинiшнього чи запланованого використання активу. Цi змiни включають плани припинити 

використання активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить 

цей актив, продати його ранiше вiд попередньо очiкуваної дати i повторно оцiнити строк корисної 

експлуатацiї цього активу, цього разу як визначений;  

- наявнi свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що економiчна ефективнiсть активу 

є або буде гiршою, нiж очiкувана.  

Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як бiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за 

мiнусом витрат на продаж активу та його вартiсть при використаннi.  

Балансову вартiсть активу слiд зменшувати 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. Збиток вiд зменшення корисностi визнавати в 

прибутках чи збитках. 

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу коригувати в 

майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної 

експлуатацiї, що залишається. В Товариствi методика бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi МСБО). 

  

Основний обсяг доходiв емiтент отримує вiд здiйснення дiяльностi у сферi торгiвлi 

сiльськогосподарською продукцiєю (а саме: пшениця, жито, ячмiнь тощо), а також вiд здiйснення 

дiяльностi у сферi торгiвлi продуктами переробки сiльськогосподарської продукцiї (а саме: 

борошно пшеничне вагове та фасоване, висiвки пшеничнi насипом та гранульованi тощо). В 

структурi згаданих видiв дiяльностi присутнiй експорт. Здiйснення торгiвлi вiдбувається в значнiй 

мiрi оптовими партiями з можливiстю збiльшення в структурi збуту роздрiбної торгiвлi 

продуктами переробки сiльськогосподарської продукцiї через мережi супермаркетiв. Основнi 

ризики дiяльностi пов’язанi з рiвнем врожайностi та iншими природними явищами, щоб зменшити 

вплив цих факторiв товариство застосовує страхування врожаю постачальникiв за якими 

здiйснюється видача авансiв. Емiтент є одним iз найбiльших учасникiв ринку 

сiльськогосподарської продукцiї з розгалуженою мережею обласних представникiв i здiйснює 

дiяльнiсть по всiй територiї України. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за такими прiоритетними напрямками:  

- участь у формуваннi запасiв та посиленнi пропозицiї окремих видiв сiльськогосподарської 

продукцiї на внутрiшньому ринку; 

- участь у соцiально-орiєнтованому впливi на ринок продовольства шляхом спрямування запасiв 

окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї в сегменти споживчого ринку, вiд яких залежать 

верстви населення iз низькими доходами; 

- участь у фiнансуваннi сiльськогосподарського виробництва шляхом укладання форвардних 

контрактiв з товаровиробниками сiльськогосподарської продукцiї; 

- реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках за 

сприятливої кон’юнктури. 

Водночас у своїй дiяльностi Товариство здiйснює обслуговування сформованих запасiв 

сiльськогосподарської продукцiї. 



Участь у формуваннi запасiв сiльськогосподарської продукцiї 

Головною метою продовольчої безпеки є насичення внутрiшнього ринку безпечною 

сiльськогосподарською продукцiєю та продовольством. Гарантiєю її досягнення є стабiльна 

економiчна та екологiчна ефективнiсть внутрiшнього виробництва, а також наявнiсть необхiдних 

резервiв та запасiв на органiзованому ринку. 

З метою збереження сприятливої ситуацiї на аграрному ринку необхiдно здiйснювати формування 

та пiдтримку належного рiвня запасiв окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї для 

внутрiшнiх потреб держави. 

При формуваннi необхiдних запасiв перевага повинна надаватися продукцiї рослинництва, яка є 

ключовою системоутворюючою галуззю сiльського господарства, що формує пропозицiю як на 

продовольчих ринках, так i на ринках кормiв для тваринницьких галузей. 

Стратегiчною цiллю є розширення перелiку сiльськогосподарських культур, у виробництво яких 

спрямовуватимуться ресурси Товариства, що сприятиме нiвелюванню негативного впливу 

ринкових та клiматичних ризикiв на їх виробництво.  

Формування запасiв за розширеним перелiком вiдбуватиметься з поступовим нарощуванням 

вiдповiдних обсягiв сiльськогосподарської продукцiї до рiвня, який би забезпечував 1/5 вiд їх 

щорiчного внутрiшнього споживання.  

Участь у соцiально-орiєнтованому впливi на ринок продовольства 

У своїй дiяльностi Товариство надаватиме прiоритет тим сегментам продуктiв споживчого ринку, 

вiд яких залежить забезпечення основної частини населення країни i особливо її верств iз нижчим 

вiд середнього рiвнем доходiв. Важливу роль Товариство вiдiграватиме у сферi забезпечення 

продовольством регiонiв країни таким продуктом першочергової необхiдностi як борошно. 

Головними практичними напрямками роботи Товариства є пряма спiвпраця iз пiдприємствами, якi 

впливають на формування кон’юнктури кожного iз регiональних ринкiв (мають найбiльшу питому 

вагу, коефiцiєнти простого та зваженого покриття роздрiбної мережi), як, наприклад, реалiзацiя 

борошна, що вироблене iз зерна запасiв Товариства безпосередньо хлiбопекарським 

пiдприємствам, якi спецiалiзуються на виробництвi хлiба та хлiбобулочних виробiв, в тому числi i 

простої рецептури. 

Участь у фiнансуваннi виробництва сiльськогосподарської продукцiї 

Важливим механiзмом пiдтримки сiльськогосподарського товаровиробника є фiнансування 

аграрiїв за програмою форвардних закупiвель зерна на поставку майбутнього врожаю. 

В рослинництвi iснує касовий розрив мiж часом потреби в оборотних коштах (спiвпадає iз 

перiодом, коли цiна на зерно дуже низька) i часом, коли цiна на зерно максимальна. Через 

iнструменти форвардних закупiвель зерна сiльгосптоваровиробники мають можливiсть 

отримувати необхiднi (авансовi) кошти для придбання оборотних ресурсiв пiд наступну посiвну 

кампанiю без вимушених втрат через несприятливi цiновi котирування. 

Такi виплати є вкрай необхiдними для сiльськогосподарських товаровиробникiв для своєчасного 

придбання засобiв проведення весняно-польових робiт, зокрема: палива, засобiв захисту рослин, 

мiнеральних добрив тощо. Складнiсть ситуацiї посилюється значним пiдвищенням вартостi 

проведення польових робiт. Нестача коштiв у сiльськогосподарських товаровиробникiв може 

призвести до несвоєчасного i неповноцiнного виконання необхiдних виробничих процесiв, що в 

свою чергу призведе до зниження якостi зерна та врожайностi. 

Активно та своєчасно застосовуючи цi iнструменти, Товариство виконуватиме функцiю 

фiнансового iнституту короткострокового кредитування сiльськогосподарського виробництва на 

пiльгових умовах. 

Така дiяльнiсть Товариства знижує необхiднiсть для Кабiнету Мiнiстрiв України застосовувати 

iншi залежнi вiд бюджету країни iнструменти для аграрiїв перед посiвною чи збиранням врожаю 

для задоволення їх потреб в обiгових коштах. Сiльгоспвиробники будуть мати можливiсть 

дочекатися сезону кращих цiн i при тому мати необхiднi обiговi кошти, посилиться конкуренцiя 

зернотрейдерiв, що ймовiрно призведе до кращих цiнових пропозицiй на ринку. Вiдбуватиметься 

бiльш справедливий розподiл прибуткiв в ланцюжку сiльгоспвиробник – зернотрейдер – покупець. 

Середнi та слабкi сiльгосппiдприємства стануть сильнiшими, адже без цього iнструменту 

дочекатися кращих цiн мають можливiсть тiльки сильнi пiдприємства та холдинги, оскiльки 



середнi сiльгосппiдприємства –  

це основнi роботодавцi, утримувачi сiльської iнфраструктури сiльських територiй. 

Реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на аграрному ринку 

Основним видом дiяльностi Товариства є оптова торгiвля сiльськогосподарською продукцiєю як 

на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках, насамперед зерновими культурами та продуктами 

борошномельно-круп’яної промисловостi. 

Для недопущення наслiдкiв перевиробництва сiльськогосподарської продукцiї та їх тиску на цiни 

внутрiшнього ринку, Товариство може поступово здiйснювати поставки iз своїх запасiв на 

зовнiшнiй ринок за сприятливої кон’юнктури. Для Товариства експорт є наступним за прiоритетом 

напрямком дiяльностi. 

Стратегiчною метою в цьому напрямку дiяльностi Товариства є освоєння додаткового каналу 

реалiзацiй, пiдтримання експортного потенцiалу та надходження валюти до країни. 

Обмеженням для нарощування експорту зерна є дефiцит спецiалiзованих iнфраструктурних 

потужностей (елеваторiв, термiналiв) та спецiалiзованих засобiв для перевезення в системi 

водного (морського i рiчкового) та залiзничного транспорту, що потребує вiдповiдної 

iнвестицiйної дiяльностi. 

За умови реформування бiржового ринку України iншою стратегiчною метою дiяльностi 

Товариства передбачається активна робота на ф’ючерсних ринках. 

Обслуговування сформованих запасiв 

Товариство забезпечує обслуговування сформованих запасiв сiльськогосподарської продукцiї, 

користуючись послугами компанiй рiзних форм власностi, що надають послуги iз зберiгання, 

переробки, перемiщення, вiдвантаження продукцiї тощо. 

У перiод з 2015 по 2019 роки Товариство, виконуючи свої завдання та функцiї, ставить перед 

собою наступнi стратегiчнi цiлi: 

- нарощування обсягiв формування окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї; 

- розширення перелiку культур, у виробництво яких спрямовуватиметься фiнансова пiдтримка; 

- удосконалення механiзмiв надання пiдтримки сiльськогосподарським товаровиробникам з метою 

розвитку аграрної галузi; 

- збiльшення обсягiв реалiзацiї продуктiв переробки сiльськогосподарської продукцiї на 

внутрiшньому та зовнiшньому ринках. 

  

- 

  

- 

  

- 

  

ПАТ «Аграрний фонд» несе ризик змiни законодавчого регулювання дiяльностi виробникiв 

сiльськогосподарської продукцiї, а саме введення квот та обмежень можуть вплинути на фiнансовi 

результати дiяльностi ПАТ «Аграрний фонд». 

  

Вiдсутнi. 

  

Фiнансування дiяльностi ПАТ «Аграрний фонд» здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

Джерелом формування фiнансових ресурсiв є доходи вiд дiяльностi ПАТ «Аграрний фонд». Обсяг 

робочого капiталу забезпечує поточнi виробничi потреби товариства. 

  



Товариство укладає договори короткостроковi договори, що реалiзуються протягом фiнансового 

звiтного перiоду. 

  

Стратегiя дiяльностi та полiтика ПАТ «Аграрний фонд» спрямована на забезпечення стабiльного 

та збалансованого розвитку Товариства як господарського товариства, що забезпечить сприятливi 

умови для розвитку сiльського господарства. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за такими прiоритетними напрямками:  

- участь у формуваннi запасiв та посиленнi пропозицiї окремих видiв сiльськогосподарської 

продукцiї на внутрiшньому ринку; 

- участь у соцiально-орiєнтованому впливi на ринок продовольства шляхом спрямування запасiв 

окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї в сегменти споживчого ринку, вiд яких залежать 

верстви населення iз низькими доходами; 

- участь у фiнансуваннi сiльськогосподарського виробництва шляхом укладання форвардних 

контрактiв з товаровиробниками сiльськогосподарської продукцiї; 

- реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках за 

сприятливої кон’юнктури. 

Водночас у своїй дiяльностi Товариство здiйснює обслуговування сформованих запасiв 

сiльськогосподарської продукцiї. 

  

Дослiдження та розробки ПАТ «Аграрний фонд» не здiйснюються. 

  

ПАТ «Агарний фонд» та його дочiрнi пiдприємства не виступають стороною в судових справах. 

  

У 2017 роцi керiвництвом ПАТ «Аграрний фонд» здiйснювалось ефективне управлiння 

товариством, що забезпечило фiнансування вiтчизняних товаровиробникiв. Забезпечено сталий 

розвиток товариства та виконання всiх планованих показникiв. Так на найбiльш важливому для 

товариства ринку борошна збiльшено обсяги, реалiзувавши у 2017 роцi 255 тис. тон 

високоякiсного борошна. ПАТ «Агаррний фонд» наростив долю ринку у 2017 роцi до 13 % проти 

12,2 % за результатами 2016 року. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
7431 6504 4616 4616 7431 6504 

будівлі та споруди 0 0 4616 4616 4616 4616 

машини та 

обладнання 
1248 1184 0 0 1248 1184 

транспортні засоби 5807 5031 0 0 5807 5031 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 375 289 0 0 375 289 

Усього 7431 6504 4616 4616 12047 11120 

Опис 

В господарськiй дiяльностi товариство використовує власнi та орендованi основнi засоби 

невиробничого призначення з низьким ступенем фiзичного зносу. Станом на дату балансу 

31.12.2017 вартiсть основних засобiв зменшилася по вiдношенню до попереднього перiоду. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
5533185 5462745 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
5000000 5000000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
5000000 5000000 

Опис 

Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi Методичних рекомендацй 

Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 17.11.2004 р. № 485. 

Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: 

Чистi активи =( Необоротнi активи + Оборотнi активи+ Витрати майбутнiх перiодiв) - 

(Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i 

платежiв+ Доходи майбутнiх перiодiв). 



Висновок 

Товариство має достатнiй рiвень забезпеченостi активами. 

Розмiр статутного капiталу товариства вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу 

України, статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Вартiсть чистих активiв Товариства бiльше розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам чинного законодавства. 

Згiдно консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2017р., 

розрахункова вартiсть чистих активiв за 2017 рiк становить 3 570 300 тис. грн., за 2016 рiк 

- 3 497 777 тис. грн. 

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 1000000 X X 

у тому числі:   

Кредити банку 29.11.2016 1000000 20 28.06.2018 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1886 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 464087 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 1465973 X X 

Опис: 

Зобов'язання товариства станом на 31.12.2017 року становлять 1465973 тис.грн, в тому 

числi: iншi зобов'язання – 464087тис.грн.; за банкiвськими кредитами 1000000 

тис.грн.; податковi зобовязання – 1886 тис.грн. 

Емiтент не має зобов'язань за цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

12.04.2017 04.05.2017 

Відомості про прийняття 

рішення про виплату 

дивідендів 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
Вул. Фiзкультури 28, м. 

Київ 03150 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
№2091 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

№265 П 000265 

05.04.2013 30.07.2020 

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

Аудиторською палатою України  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№260/17 

12.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
12.12.2017 

26.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 
 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
вул. Фiзкультури 28, м. 

Київ 03150 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, №2091 26.01.2001 



виданого Аудиторською палатою України 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

№265 П 000265 

06.04.2013 30.07.2020 

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

Аудиторською палатою України  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№260/17 

12.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
12.12.2017 

26.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

Акцiонеру Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний Фонд»  

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний Фонд» та її 

дочiрнiх пiдприємств («Група»), що складається з консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, 

та консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого 

звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання на вiдповiднi показники, описаного в параграфi (i) роздiлу 

«Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, i впливу питання, описаного в параграфi (ii) роздiлу «Основа для 

думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та її консолiдованi фiнансовi 

результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки iз застереженням 

(i) Станом на 31 грудня 2017 року Група облiковувала вiд'ємне значення податку на додану вартiсть в сумi 198 927 

тис. грн. у складi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» (рядок 1135) у консолiдованому балансi 

(консолiдованому звiтi про фiнансовий стан). Згiдно рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 06 

лютого 2018 року був задоволений позов Товариства до податкових органiв про повернення суми бюджетного 

вiдшкодування вiд'ємного значення податку на додану вартiсть в сумi 198 927 тис. грн. та додатковим рiшенням вiд 23 

лютого 2018 року Офiс великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби (надалi Офiс) було зобов’язано 

надати звiт про виконання судового рiшення протягом 15 днiв з дня набрання судовим рiшенням законної сили. Згiдно 

з листом Офiсу вiд 23 березня 2018 року, отриманим Товариством, Офiс не має технiчної можливостi виконати судове 

рiшення у зв’язку з вiдсутнiстю вiдповiдних законодавчих механiзмiв. На нашу думку цi обставини, серед iншого, є 

ознакою того, що кориснiсть активу може зменшитись. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не здiйснило 

оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування цього активу у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». В 

результатi ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.  

(ii) Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, був проведений 

iншим аудитором, який у своєму звiтi вiд 29 квiтня 2016 року висловив думку iз застереженням по вiдношенню до цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi, оскiльки вiн був призначений аудитором Групи пiсля 31 грудня 2015 року i, 

таким чином, не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв станом на 31 грудня 2015 року. Iнший аудитор не 

змiг переконатися у кiлькостi запасiв балансовою вартiстю 1 772 803 тис. грн. за допомогою проведення 

альтернативних процедур. У зв’язку з цим iнший аудитор не мав змоги визначити чи iснувала потреба в будь-яких 

коригуваннях по вiдношенню до балансової вартостi цих запасiв, вiдповiдних елементiв, якi формують 

консолiдований звiт про фiнансовi результати (консолiдований звiт про сукупний дохiд), консолiдований звiт про 

власний капiтал та консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.  

Оскiльки балансова вартiсть залишкiв запасiв на 31 грудня 2015 року впливає на визначення фiнансових результатiв, 

ми не мали змоги визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях фiнансових результатiв за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2016 року та суми накопиченого нерозподiленого прибутку на початок 2016 р. Наша думка щодо 

консолiдованої фiнансової звiтностi за звiтний рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., була у вiдповiдний спосiб 



модифiкована. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого 

впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА») (видання 2015 року), затверджених у 

якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №344 вiд 04 травня 2017 р. Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої 

фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом Етики 

Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними 

вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Очiкується, що 

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора. 

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, 

або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Групи. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 

Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до 

МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть 

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом 

всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо 

аудиторськi докази, що э достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи; 

оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, 

чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Групи 

продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються 

на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Групи припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 



- отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб’єктiв 

господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової 

звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за 

висловлення нами аудиторської думки. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 

заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту. 

Партнер  

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» Олександра Звєрєва 26 квiтня 2018 року 

- 

- 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 0 0 

2 2016 0 0 

3 2015 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводилися, оскiльки, вiдповiдно 

до пiдп.1 п.36 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним засновником 

та акцiонером товариства є держава, повноваження загальних зборiв 

здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв. 

Так 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводилися, оскiльки, вiдповiдно 

до пiдп.1 п.36 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним засновником 

та акцiонером товариства є держава, повноваження загальних зборiв 

здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв. 

Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 



Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводилися, оскiльки, вiдповiдно 

до пiдп.1 п.36 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним засновником 

та акцiонером товариства є держава, повноваження загальних зборiв 

здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв. 

Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства  

Інше (зазначити) 
 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 7 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 7 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 



Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) 
Наглядова рада самооцiнку не 

проводила 

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  
Комiтети у складi наглядової ради 

не створювались. 

Інші (запишіть)  
 

 

Комiтети у складi наглядової ради не створювались. Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  

Члени наглядової ради виконують 

свої функцiї без отримання 

матерiальної винагороди 

вiдповiдно до абзацу шостого 

пункту 38 статуту Товариства. 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 



Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть):  
 

X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  
Копiї документiв надiслано 

членам наглядової ради 

 

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів Так Ні Ні Ні 



наглядової ради 

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 та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  
Iншi документи (положення) 

вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 



ринок цінних 

паперів  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Ні Так Ні Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Ні Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 

Для обрання аудиторської 

компанiї ПАТ «Аграрний фонд» 

звернувся до провiдних 

аудиторських компанiй з приводу 

можливостi проведення аудиту та 

вiдповiдностi критерiям, вказаним 

у постановi Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 04.06.2015 №390 

«Деякi питання проведення 

аудиту суб'єктiв господарювання 

державного сектору економiки». 

Пропозицiї надiйшли вiд ПрАТ 

«КПМГ Аудит», ТОВ «BDO» та 

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА». 

Пропозицiї були розглянутi на 

вiдкритiй комiсiї за участю 

представникiв Мiнагрополiтики, 



Товариства та зазначених 

аудиторських компанiй. За 

результатами комiсiї наказом 

Мiнагрополiтики вiд 12.12.2017 

№654 було обрано товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

«БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» для 

проведення аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ 

«Аграрний фонд» за 2017 рiк. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  

З метою забезпечення виконання 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 04.06.2015 №390 

«Деякi питання проведення 

аудиту суб'єктiв господарювання 

державного сектору економiки». 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  X 
 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 



 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

Територія 
 

за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 46.21 

Середня кількість 

працівників 
237 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса вул. Б.Грiнченка буд.1, м. Київ, 01001 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 939 866 0 

первісна вартість 1001 996 1023 0 

накопичена амортизація 1002 57 157 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 654 858 0 

Основні засоби: 1010 7431 6504 0 

первісна вартість 1011 11004 12444 0 

знос 1012 3573 5940 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

190119 

 

210100 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 10000 0 0 

Усього за розділом I 1095 209143 218328 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2682626 2492368 0 

Виробничі запаси 1101 935 42569 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 46496 859717 0 

Товари 1104 2635194 1590082 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1378001 1507801 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

375552 

 

1137428 

 

0 

з бюджетом 1135 324988 371897 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 10716 952 0 

з нарахованих доходів 1140 55 48 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 74489 334648 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 3492 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 859073 841723 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 859073 841723 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 1478 2089 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 42742 92828 0 

Усього за розділом II 1195 5742496 6780830 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 5951639 6999158 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5000000 5000000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 45269 47705 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 417476 485480 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 5462745 5533185 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2128 2123 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 2128 2123 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 315000 1000000 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 60584 59818 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 1886 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 942 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 -10 7825 0 

за одержаними авансами 1635 46116 199929 0 

за розрахунками з учасниками 1640 -5 -6 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 65081 193456 0 

Усього за розділом IІІ 1695 486766 1463850 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 5951639 6999158 0 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю. В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4372247 2109009 

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 ( 3922981 ) ( 1762688 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

449266 

 

346321 

 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 136042 433528 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 154380 ) ( 127622 ) 

Витрати на збут 2150 ( 152301 ) ( 33071 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 73366 ) ( 534562 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

205261 

 

84594 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 24980 48472 

Інші доходи 2240 94 181421 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 110964 ) ( 4785 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 178858 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

119371 

 

130844 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -24575 -82133 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

94796 

 

48711 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 94796 48711 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 2213673 214559 

Витрати на оплату праці 2505 90901 67976 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14497 12013 

Амортизація 2515 2565 1848 



Інші операційні витрати 2520 422172 628884 

Разом 2550 2743808 925280 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 50000 50000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50000 50000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1895.92 974.22 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1895.92 974.22 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю. В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2496513 

 

748103 

Повернення податків і зборів 3005 0 24589 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 645 768 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2522157 1844061 

Надходження від повернення авансів 3020 441155 26544 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 29878 8358 

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 21574 55172 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1422513 ) 

 

( 1503694 ) 

Праці 3105 ( 65441 ) ( 55019 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14245 ) ( 12008 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 31133 ) ( 170171 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 156479 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 13692 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4356202 ) ( 815429 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 124 ) ( 3582 ) 



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 ( 11283 ) ( 49823 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -389019 97869 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 179979 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 23159 48596 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 5100 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 182350 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 5100 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 23159 46225 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1514000 422600 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 10000 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 829000 240500 

Сплату дивідендів 3355 ( 24356 ) ( 115977 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 88802 ) ( 2785 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2998 ) ( 2280 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 16488 ) ( 175819 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 1718 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 560638 -114761 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 194778 29333 

Залишок коштів на початок року 3405 859073 936155 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 212128 106415 

Залишок коштів на кінець року 3415 841723 859073 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю. В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

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

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ 

ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 5000000 0 0 45269 417476 0 0 5462745 

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 5000000 0 0 45269 417476 0 0 5462745 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 94796 0 0 94796 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -24356 0 0 -24356 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 2436 -2436 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 2436 68004 0 0 70440 

Залишок на 

кінець року 
4300 5000000 0 0 47705 485480 0 0 5533185 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю. В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 46.21 

Середня кількість 

працівників 
227 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса вул. Б.Грiнченка буд.1, м. Київ, 01001 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 939 866 0 

 первісна вартість 1001 1243 1023 0 

 накопичена амортизація 1002 304 157 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 681 908 0 

Основні засоби: 1010 135086 133670 0 

 первісна вартість 1011 140796 146076 0 

 знос 1012 5710 12406 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 



 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 4172 20876 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 62546 54047 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 8365 11234 0 

Усього за розділом I 1095 211789 221601 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2368911 2196914 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 111342 474388 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

318135 

 

1005541 

 

0 

 з бюджетом 1135 355552 420508 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 10716 952 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23085 42863 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 518538 500326 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 1482 2101 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 924 457 0 

Усього за розділом II 1195 3697969 4643098 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 3909758 4864699 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5000000 5000000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 45269 47709 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1547492 -1477409 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 3497777 3570300 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 300742 1004834 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 61828 74322 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 33 1979 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 
 

0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 242 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 27 7824 0 

 за одержаними авансами 1635 39176 167759 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 7333 34463 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2842 2977 0 

Усього за розділом IІІ 1695 411981 1294400 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 3909758 4864700 0 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4502291 2060536 

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 -3756187 -1574924 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

746104 

 

485612 

 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 46453 137923 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 94814 ) ( 68063 ) 

Витрати на збут 2150 ( 587693 ) ( 427225 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 89135 ) ( 40657 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 20915 87590 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 258539 239363 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 125623 ) ( 52206 ) 

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 

 

153831 

 

274747 

 збиток 2295 ( 0 ) ( ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -33160 -68785 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

120671 

 

205962 

 збиток 2355 ( 0 ) ( ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 120671 205962 

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 

Матеріальні затрати 2500 3700508 1409555 

Витрати на оплату праці 2505 97149 75601 

Відрахування на соціальні заходи 2510 15216 12291 

Амортизація 2515 6891 4018 

Інші операційні витрати 2520 708065 611339 

Разом 2550 4527829 2112804 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 50000 50000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50000 50000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.41 4.12 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2.41 4.12 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.49 2.32 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2576679 

 

824989 

Повернення податків і зборів 3005 3063 25367 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 24589 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 
 

0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2601079 1670748 

Надходження від повернення авансів 3020 444460 31644 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 

 
355 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 20857 8358 

Надходження від операційної оренди 3040 1073 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 158 97 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 1433996 ) ( 1409074 ) 

Праці 3105 ( 68466 ) ( 56978 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14245 ) ( 12549 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34647 ) ( 170797 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 15452 ) ( 156493 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 157 ) ( 89 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 19037 ) ( 14215 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4454425 ) ( 1016111 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1137 ) ( 3252 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 243579 ) ( 148646 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 4257 ) ( 1549 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 607383 257398 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 16470 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 24337 52508 

дивідендів 3220 36 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 14731 12015 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 204 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 16488 ) ( 5941 ) 

необоротних активів 3260 ( 1145 ) ( 2331 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 2150 ) ( 21439 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 9657 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 2476 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 19321 39353 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1514000 512352 

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 -829000 -329473 

Сплату дивідендів 3355 ( 24356 ) ( 116026 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 102911 ) ( 4775 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2505 ) ( 2386 ) 

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 555228 59692 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -32834 -158353 

Залишок коштів на початок року 3405 518538 605312 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 14622 71579 

Залишок коштів на кінець року 3415 500326 518538 

 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРАРНИЙ ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за 

непрямим методом) не складався. 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

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

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ 

ФОНД" 
за ЄДРПОУ 38926880 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 5000000 0 0 45269 -1547492 0 0 3497777 0 3497777 

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 5000000 0 0 45269 -1547492 0 0 3497777 0 3497777 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 120671 0 0 120671 0 120671 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -24355 0 0 -24355 0 -24355 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 0 0 0 2440 -2440 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 23794 0 0 23794 0 23794 

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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 2440 70082 0 0 72522 0 72522 

Залишок на кінець 

року 
4300 5000000 0 0 47709 -1477410 0 0 3570299 0 3570299 



 

Примітки 
Див. Примiтки до фiн. звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi 

Керівник Радченко А. А. 

Головний бухгалтер Ткачук Ю.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» 

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

(суми наведенi в тисячах гривень, якщо не зазначене iнше) 

Продовження тексту приміток 

1. Iнформацiя про Групу 

Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд» (надалi — «Товариство») було утворено на 

виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 р. №364 "Про утворення 

публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд». Формування статутного капiталу 

Товариства було здiйснено оплатою акцiй первинної емiсiї через процедуру внесення вiд iменi 

держави облiгацiй внутрiшньої державної позики в розмiрi 5 000 000 тисяч гривень iз строком 

обiгу п’ять рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi не вище 14,3 вiдсотка рiчних.  

Державна реєстрацiя Товариства здiйснилась 07 жовтня 2013 року. 

ПАТ «Аграрний фонд» є компанiєю, 100% акцiй якої знаходиться у державнiй власностi. Публiчне 

акцiонерне товариство «Аграрний фонд» - провiдний оператор аграрного сектору України. Метою 

дiяльностi «Аграрного фонду» є створення сприятливих умов для розвитку сiльського 

господарства, функцiонування ринку сiльськогосподарської продукцiї, пiдтримки вiтчизняного 

сiльськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку вiд провадження 

господарської дiяльностi вiдповiдно до законодавства. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає Товариство та її дочiрнi компанiї (разом – «Група»). 

Група зосереджує свою дiяльнiсть у чотирьох основних напрямках: 

• оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 

• виробництво широкого асортименту борошна, круп, пластiвцiв, кормiв i кормових добавок; 

• закупiвля та експорт зернових культур i продуктiв їх переробки, реалiзацiя мiждержавних та 

мiжурядових угод з постачання сiльгосппродукцiї.  

• закупiвля та реалiзацiя мiнеральних добрив для сiльськогосподарських виробникiв. 

Дiяльнiсть Товариства сконцентрована в Українi. Юридична адреса Товариства — Україна, м. 

Київ, вул. Бориса Грiнченка, 1. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була 

затверджена керiвництвом Товариства 26 квiтня 2018 року. 

2. Умови функцiонування та економiчна ситуацiя 

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом, 

тривала у 2017 роцi та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi 

фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї 

нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. 

У 2014-2017 роках Україна перебувала у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, 

автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. 

Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу 

системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях. У 2015-2017 роках полiтичнi та 

економiчнi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими, що 

призвело до суттєвого скорочення торгово-економiчного спiвробiтництва. Iз 1 сiчня 2016 року 

набула чинностi Угода про асоцiацiю України з Європейським Союзом у частинi вiльної торгiвлi. 

У кiнцi 2015 року Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону вiльної торгiвлi з Україною, i 

обидвi країни оголосили про новi торговi обмеження. 

Станом на 31 грудня 2017 року офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США становив 28,07 

гривнi за 1 долар США порiвняно з 27,19 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2016 року. З 

метою запобiгання подальшiй девальвацiї гривнi Нацiональний банк України ввiв ряд обмежень на 

операцiї з iноземною валютою. З 04.04.2017 року було пом’ягчення обмеження обов'язкового 



продажу валютної виручки, з 65% до 50%.  

Девальвацiя нацiональної валюти призвела до тиску на iндекс споживчих цiн. Офiцiйний темп 

iнфляцiї в Українi за 2017 рiк сягнув 13,7% (2016 р.: 12,4%). 

3. Здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена за припущення щодо безперервностi дiяльностi 

Групи, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань пiд час звичайної 

господарської дiяльностi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань для 

вiдображення можливих майбутнiх наслiдкiв щодо вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених 

сум активiв або сум та класифiкацiї зобов'язань, якi можуть виникнути в результатi такої 

невизначеностi. 

4. Основа представлення 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена за методом iсторичної вартостi, за винятком 

фiнансових iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю. Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть представлена в українських гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. 

грн.), якщо не зазначено iнше. 

Заява про вiдповiднiсть 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена вiдповiдно до «МСФЗ» у редакцiї, 

опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — «Рада з МСФЗ»). 

Основа консолiдацiї 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Товариства i її дочiрнiх компанiй 

станом на 31 грудня 2017 року. 

Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що являє собою дату 

отримання Групою контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати 

втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний 

перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування облiкової 

полiтики для всiх компанiй Групи. 

Всi внутрiшньогруповi залишки, доходи i витрати, нереалiзованi доходи i витрати, а також 

дивiденди, що виникають у результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, повнiстю виключенi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансовi звiтностi ПАТ "Аграрний фонд" та 

наступних дочiрнiх пiдприємств: 

Назва Характер дiяльностi 

 

ДП «Агрофонд-Зерно» Оптова торгiвля продуктами переробки 

ДП "Агрофiнфонд" Надання фiнансових послуг 

ТОВ "Ардiс Фiнанс" Здача в оренду нерухомостi 

ТОВ "ФК "Фiнцентр" Надання фiнансових послуг 

АТ "ЗНВКIФ "БУДАГРОКАПIТАЛ" Iнвестицiйна дiяльнiсть 

5. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення 

Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва 

винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних 

зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату консолiдованiй фiнансової звiтностi та 

вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Оцiнки та 

судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, 

включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до 

обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних. 

Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Групи були зробленi певнi судження, 

крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо 

безперервностi дiяльностi Групи. 

Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел 

оцiнки невизначеностi на дату консолiдованiй фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний 



ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi 

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору 

мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, 

що Група дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та 

вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й 

iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв 

державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. 

Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi 

взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату. 

Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi 

Група регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi та iнших сум до отримання на 

предмет зменшення корисностi заборгованостi. Група використовує своє компетентне судження 

для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає 

фiнансових труднощiв. 

Знецiнення авансiв, виданих на закупiвлю зернових культур визнається в складi собiвартостi 

реалiзацiї, знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi – в складi витрат на збут. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих 

випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед 

факторiв, якi Група вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є 

наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з 

минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, 

включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи 

замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi 

галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори. 

Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки 

операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у 

майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення 

використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх 

грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Група оцiнює цi припущення на дату 

балансу, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень 

та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у 

вiдповiдних перiодах. 

Строки корисного використання основних засобiв 

Група переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного 

фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни 

вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО 8 "Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть 

основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi 

вiдображенi у звiтi про прибутки та збитки. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

У випадку, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в 

облiку, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi 

оцiночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних 

даних для цiєї методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких 

проводиться монiторинг. Однак, коли це не є практично здiйсненим, для визначення справедливої 

вартостi необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик 

лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при 



визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

вiдображених у звiтностi. 

Вiдстроченi податковi активи 

Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, 

щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва 

вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на 

основi ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї 

податкового планування. 

6. Змiни в облiковiй полiтицi 

(а) Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому 

звiтному роцi, за винятком прийняття наведених нижче нових редакцiй стандартiв, що вступили в 

силу 01.01.2017 р. 

Наступнi стандарти були прийнятi Групою до застосування на 1 сiчня 2017 року: 

Поправки до iснуючих стандартiв Ключовi питання 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Вимагає вiд пiдприємств 

розкривати iнформацiю про змiни в зобов’язаннях, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих 

збиткiв» Пояснює яким чином визначати вiдстроченi податковi активи, пов’язанi з борговими 

iнструментами, якi вимiрюються за справедливою вартiстю 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Незначнi поправки до МСФЗ 12 

Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не завдало жодного впливу на 

консолiдований фiнансовий стан або показники дiяльностi Групи. 

За винятком додаткового розкриття змiн в зобов’язаннях, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю, 

наведених у Примiтцi 26, прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не 

завдало жодного впливу на консолiдований фiнансовий стан або показники дiяльностi Групи та 

будь-якi розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи.  

(б) На початку 2017 року керiвництво Групи добровiльно змiнило свою облiкову полiтику щодо 

методу списання запасiв, а саме з 01 сiчня 2017 Група облiковує собiвартiсть реалiзацiї запасiв за 

методом середньозваженої вартостi. Керiвництво Групи вважає, що така змiна облiкової полiтики 

краще вiдображає iснуючу практику ведення бiзнесу, збiльшує доречнiсть та надiйнiсть iнформацiї 

у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

На початок поточного перiоду неможливо визначити кумулятивний вплив застосування нової 

облiкової полiтики до всiх попереднiх перiодiв, оскiльки докладаючи всiх розумно-можливих та 

економiчно-обґрунтованих зусиль, Група технiчно не в змозi здiйснити математичний обрахунок 

значної кiлькостi проведених у попереднiх перiодах операцiй. Група застосовує змiни в облiковiй 

полiтицi перспективно з 01 сiчня 2017 року вiдповiдно по МСФЗ 8 «Облiкова полiтика, змiни в 

бухгалтерських оцiнках та помилки». 

7. Основнi принципи облiкової полiтики 

Перерахунок iноземних валют 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях («грн.»), що є функцiональною 

валютою i валютою представлення консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи. Операцiї в 

iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє 

на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату балансу. Всi 

курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються 

за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату 

визначення справедливої вартостi. 

Основнi засоби 

Пiсля первiсного визнання, об'єкти основних засобiв визначаються за собiвартiстю за 

вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 



корисностi. 

Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив, в 

залежностi вiд обставин, тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, 

будуть надходити в Компанiю i витрати за цiєю статтею можна достовiрно оцiнити. Балансова 

вартiсть замiненої частини списується. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування 

вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд, в якому вони були понесенi. Витрати на 

реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються. 

Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних 

вигiд вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що 

виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про 

сукупний дохiд за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Залишкова вартiсть активiв, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом на основi очiкуваних 

строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Оцiненi строки корисного використання 

активiв зазначенi у таблицi: 

Будинки та споруди 20-100 рокiв 

Транспортнi засоби 5-10 рокiв 

Машини та обладнання 3-20 рокiв 

Iншi основнi засоби 3-12 рокiв 

Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони 

були понесенi. Витрати на позики включають виплату процентiв та iншi витрати, понесенi 

компанiєю у зв'язку з позиковими коштами. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за 

первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за 

iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 

корисностi. Нематерiальнi активи, якi створюються в рамках Групи, за винятком капiталiзованих 

витрат на розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд в 

тому роцi, в якому вони були понесенi. 

Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються 

щодо наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї 

нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна 

передбачуваних термiнiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигiд, втiлених в 

активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i 

враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв 

визнаються у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй 

активу. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Група проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi 

активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Група 

визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: 

справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на 

реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного 

окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не 

залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його 

вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми 

вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до 



їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При 

визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується належна 

модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними показниками, котируваннями 

цiнних паперiв, якi вiльно обертаються на бiржi чи iншими доступними показниками справедливої 

вартостi. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупний дохiд в складi витрат, якi 

вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо 

переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у 

капiталi. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не 

перевищує попередню переоцiнку. 

На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. При наявностi таких ознак Група 

оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в 

попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi 

для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення 

корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його 

вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку б 

визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали б у попереднi роки. 

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про сукупний дохiд за винятком 

випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування 

вiдображається як дооцiнка. 

Оцiнка справедливої вартостi 

Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана при продажу активу або виплачена за передачу 

зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату 

оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi 

зобов'язання вiдбувається: 

- Або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

- Або, в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу 

або зобов'язання. 

У Групи повинен бути доступ до основного або найбiльш сприятливому ринку. Справедлива 

вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущень, якi використовувалися б 

учасниками ринку при визначеннi цiни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що 

учасники ринку дiють в своїх кращих iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового 

активу враховує можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди вiд використання 

активу найкращим i найбiльш ефективним чином або його продажу iншому учаснику ринку, який 

буде використовувати даний актив кращим i найбiльш ефективним чином. 

Група використовує такi методики оцiнки, якi є прийнятними в обставинах, що склалися i для яких 

доступнi данi, достатнi для оцiнки справедливої вартостi. 

Всi активи i зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 

звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на 

пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi 

в цiлому: 

• Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку по iдентичним активам або зобов'язанням 

(без будь-яких коригувань); 

• Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких є iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 

вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, якi прямо або побiчно спостерiгаються на ринку; 

• Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 

вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку. 

У разi активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, Група 

визначає факт переведення мiж рiвнями джерел iєрархiї, повторно аналiзуючи класифiкацiю (на 

пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi 



в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Фiнансовi активи 

Первiсне визнання та оцiнка 

При первiсному визнаннi Група класифiкує фiнансовi активи за наступними категорiями:  

• позики та дебiторська заборгованiсть;  

• iнвестицiї-, утримуванi до погашення; 

• фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку; 

• фiнансовi активи, наявнi для продажу. 

При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (якщо 

iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї. 

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. 

Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти, депозити, iнвестицiї-, дебiторську 

заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть. 

Подальша оцiнка 

Наступне визначення вартостi фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї та наведено нижче: 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котуються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi 

фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 

ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат 

якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання 

ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про 

прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупний дохiд у 

складi витрат iз фiнансування. 

Iнвестицiї утримуванi до погашення 

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами i фiксованим строком 

погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Товариство твердо має 

намiр i здатне утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi 

до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 

ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд при 

вибуттi та знецiненнi iнвестицiй, а також в процесi амортизацiї.  

Фiнансовi активи наявнi для продажу 

Фiнансовi активи наявнi для продажу є непохiдними фiнансовими активами, що класифiкуються 

як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позик i дебiторської заборгованостi; 

iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї наявнi для 

продажу оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними 

визнаються як iнший сукупний дохiд у складi iнструментiв наявних для продажу до моменту 

припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з 

iнструментiв наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як витрати з 

фiнансування. 

 

Група оцiнила свої фiнансовi активи наявнi для продажу на предмет справедливостi припущення 

про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Група не в змозi 

здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри 

керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Група в рiдких випадках 



може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до 

категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив 

задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому компанiя має 

можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення. 

Перекласифiкацiя до складу iнструментiв утримуваних до погашення дозволяється тiльки в тому 

випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення. 

У випадку наявностi фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї «наявнi для 

продажу», пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у 

складi прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився iз застосуванням 

ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваними 

грошовими потоками також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, 

iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив 

знецiнився, сума вiдображена у капiталi перекласифiковується до звiту про сукупний дохiд. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, якi активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

визначається за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закiнчення 

торгiв на дату консолiдованої фiнансової звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають 

активного обiгу на ринку, визначається за собiвартiстю за мiнусом резерву вiд зменшення 

корисностi. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Визнання фiнансового активу (або, де застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи 

аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо: 

• строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; 

• Група утримує свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе 

зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi i без 

iстотної затримки за «транзитною» угодою; або 

• якщо Група передала свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично 

всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою 

практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. 

У разi якщо Група передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i при цьому 

анi передало, анi зберегло за собою практично всi ризики й вигоди пов'язанi з ним, а також не 

передало контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi участi Товариства в 

цьому активi. 

Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою 

з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що 

може бути пред'явлена до оплати Групi. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу 

або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються 

знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або 

бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання «випадку понесення 

збитку»), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою 

фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати 

зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не 

можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату процентiв або 

основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура 

банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться данi 

спостережень, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої 

заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд 

виконання зобов'язань з виплати боргiв. 

 

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку 



проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих 

фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. 

Якщо Група визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового 

активу вiдсутнi незалежно вiд його значимостi, воно включає цей актив до групи фiнансових 

активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на 

предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за 

якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної 

оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена 

вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною 

процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, 

ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка. 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про сукупний дохiд. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою 

вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для дисконтування 

майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи 

вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. Позики разом iз 

вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх 

вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Групi. 

Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або 

зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше 

визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку 

резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума 

вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. 

Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 

У випадку iнвестицiй у пайовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi 

ознаки будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче 

рiвня їх первiсної вартостi. «Значущiсть» необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю 

iнвестицiї, а «тривалiсть» - у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була 

менша за первiсну вартiсть. За наявностi ознак знецiнення сума сукупного збитку оцiнена як 

рiзниця мiж вартiстю придбання i поточною справедливою вартiстю за вирахуванням ранiше 

визнаного у звiтi про сукупний дохiд збитку вiд знецiнення за цими iнвестицiями виключається з 

iншого сукупного доходу i визнається у звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення за 

iнвестицiями у пайовi iнструменти не вiдновлюються через звiт про сукупний дохiд, збiльшення їх 

справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається безпосередньо у складi iншого сукупного 

доходу. 

У випадку боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, знецiнення оцiнюється 

на основi тих же критерiїв, якi застосовуються до фiнансових активiв, що облiковуються за 

амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд знецiнення є накопиченим 

збитком, що оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, 

за вирахуванням збитку вiд знецiнення за цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про 

сукупний дохiд. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 39 класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

кредити i позики, або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при ефективному 

хеджуваннi. Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, у випадку 

позик i кредитiв, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати за угодою. 

Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, кредити. 



 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення 

оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Кредиторська заборгованiсть, що не має фiксованої дати погашення, оцiнюється за первiсною 

вартiстю.  

Процентнi кредити i позики, пiсля первiсного визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов’язаннями визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи при припиненнi їх 

визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної 

ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у 

консолiдованому звiтi про сукупнi доходи. 

Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та 

збитки. 

Операцiї РЕПО  

Договори РЕПО i надання цiнних паперiв у позику - практично iдентичнi активи 

Якщо фiнансовий актив продається згiдно з угодою, що передбачає зворотну купiвлю того ж або 

майже iдентичного активу за фiксованою цiною або за продажною цiною плюс дохiд кредитора, 

або якщо фiнансовий актив отримано в борг або надано в борг вiдповiдно до договору, що 

передбачає повернення того ж самого або практично iдентичного активу передавальнiй сторонi, то 

його визнання не припиняється, так як Група передає, зберiгає в основному всi ризики та 

винагороди, пов'язанi з володiнням активом. При цьому Група вiдображає зобов’язання щодо 

повернення фiнансування, яке отримане пiд цiннi папери. 

Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

Собiвартiсть запасiв включає в себе цiну покупки, iмпортнi мита та iншi податки (за винятком тих 

, якi згодом вiдшкодовуються Групi податковими органами). 

Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. 

Собiвартiсть реалiзацiї обраховується за методом середньозваженої вартостi списання. 

Товариство може купувати запаси на умовах надання товарної позики постачальникам. Якщо 

угода фактично мiстить елемент фiнансування, цей елемент (наприклад, рiзниця мiж цiною 

придбання за звичайних умов оплати та сплаченою сумою) визнається як процентний дохiд 

протягом перiоду фiнансування. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки 

в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв. 

Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання 

Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання – це кошти на банкiвських рахунках, 

право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Групи використати кошти на певнi 

заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти 

мiсяцiв пiсля дати консолiдованої фiнансової звiтностi, грошовi кошти з обмеженою можливiстю 

використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як 



необоротнi. 

Забезпечення 

Загальнi положення 

Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов'язання (юридичне або 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання 

знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може 

бути достовiрно оцiнена. У разi якщо Група очiкує компенсацiї деяких або всiх витрат, необхiдних 

для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактiв), компенсацiя визнається 

як окремий актив, але тiльки тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. У 

консолiдованому звiтi про сукупний дохiд витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються за 

вирахуванням суми компенсацiї, що визнається в разi погашення зобов'язання. Коли вплив змiни 

вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування 

прогнозованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування з 

урахуванням ризикiв, пов'язаних з певним зобов'язанням (у випадку наявностi таких ризикiв). При 

застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається 

як фiнансовi витрати. 

Резервний капiтал 

Група формує резервний капiтал у розмiрi 15 вiдсоткiв статутного капiталу для покриття 

непередбачених збиткiв за всiма статтями активiв та позабалансовими зобов’язаннями. Розмiр 

щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу становить не менш як 5 вiдсоткiв вiд суми чистого 

прибутку Товариства за рiк до досягнення резервним капiталом розмiру 15 вiдсоткiв статутного 

капiталу.  

Зобов'язання по пенсiйних та iнших виплатах 

Державна пенсiйна програма 

Група сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески 

розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до 

того ж перiоду в звiтi про сукупний дохiд, що й вiдповiдна сума заробiтної плати. 

Державнi гранти 

Державнi гранти визнаються, коли iснує достовiрна впевненiсть того, що грант буде отриманий та 

усi iншi умови для його отримання виконанi. Якщо грант пов'язаний з витратами, вiн визнається як 

дохiд перiоду, для якого iснує необхiднiсть спiввiднести суму гранту на систематичнiй основi з 

витратами, на компенсацiю яких вiн був отриманий. Якщо грант пов'язаний з активом, вiн 

визнається як вiдстрочений дохiд та переноситься у звiт про сукупний дохiд кожного року 

протягом строку корисної експлуатацiї вiдповiдного активу. 

Оренда 

Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, 

залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує 

виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав 

на використання активу. 

Група як орендар 

Оренда, за якої до Групи не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на 

актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у 

консолiдованому звiтi про сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi. 

Група як орендодавець 

Оренда, за якої Група несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним основнi 

вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору 

оперативного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та 

визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв. 

Доходи 

Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигiд Групи, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за 

справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на 

реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд: 



 

Продаж товарiв 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на 

товари, переходять до покупця у вiдповiдностi до умов постачання INCOTERMS. 

Реалiзацiя послуг 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно 

визначена. 

Проценти 

Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективної процентної 

ставки, яка дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв 

протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi 

фiнансового активу). 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi, що 

очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Ця сума 

розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють або 

оголошенi на дату консолiдованої фiнансової звiтностi. Нарахування поточного податку на 

прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi 

оподатковуваного доходу i валових витрат, вiдображених Групою у його податкових декларацiях.  

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань станом на 

дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж 

податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей 

консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за 

винятком: 

1. ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час 

здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

2. щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та частки в спiльнi пiдприємства, у випадку, коли можна контролювати час 

сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в 

найближчому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць та 

перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних 

податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо 

якого можна використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi 

перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiй: 

1) коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями 

вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням 

компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний 

прибуток (податковий збиток); та 

2) щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й 

асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 

тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

На кожну дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi Група переглядає балансову 

вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує 

ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати 

частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi 

податковi активи переоцiнюються Групою на кожну дату консолiдованою фiнансової звiтностi й 

визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 



що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату консолiдованої фiнансової звiтностi 

податкових ставок i положень податкового законодавства. 

Вiдстроченi податковi активи, якi вiдносяться до об'єктiв, якi визнаються у капiталi, визнаються у 

капiталi, а не у звiтi про сукупний дохiд. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим 

податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. 

Протягом 2017 року Група розраховувала зобов’язання з прибутку на податок за ставкою 18%. 

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 

податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Групи, що 

базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної 

консолiдованої фiнансової звiтностi.  

Податок на додану вартiсть 

Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується 

податковим органом. У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання 

активу або частина статтi витрат. 

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 

дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у консолiдованому звiтi про 

фiнансовий стан. 

Потенцiйнi зобов'язання 

Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у консолiдованої фiнансовiй звiтностi за виключенням 

випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття 

ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i є можливiсть достовiрно визначити суму 

зобов'язання. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли 

ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є вiддаленою. 

8. Стандарти, що виданi, але не вступили в дiю 

Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших 

розкриттях до фiнансової звiтностi. Товариство не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть буде суттєвим. 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка 

вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 

«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить 

новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає 

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому 

допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 

порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю 

та оцiнку фiнансових активiв Товариства та на визначення збиткiв вiд знецiнення фiнансових 

активiв, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Товариства.  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає 

п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 

виручка визнається в сумi, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу активiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають 

бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. 

Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до 

визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, дозволяється ретроспективне застосування в 

повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому 



допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує 

застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання чинностi. 

МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ 17 

«Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», Тлумачення ПКТ 15 

«Операцiйна оренда - заохочення» i Тлумачення ПКТ 27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають 

юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання 

та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з 

використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в 

МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - 

щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i 

короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 

оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а 

також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди 

(актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 

зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 

права користування. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з 

дiючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати 

оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два 

види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв 

розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 

15 «Виручка за договорами з клiєнтами». Орендар має право застосовувати даний стандарт з 

використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 

МСФЗ 17 «Договори страхування. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. 

Продовження тексту приміток 

Поправки до iснуючих стандартiв i тлумачення:  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) – 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» Наразi не визначено 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 – «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 1 сiчня 

2018 року 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» з МСФЗ 

(IFRS) 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ 

(IAS) 28 1 сiчня 2018 року 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв» 1 сiчня 2018 року 

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi» 1 сiчня 2018 року 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» 1 сiчня 2019 року 

Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 1 сiчня 2018 року 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 – «Передплата з негативною компенсацiєю» 1 сiчня 2019 року 

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток» 1 сiчня 2019 року 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр.» 1 сiчня 2019 року 

На разi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 

«Фiнансовi iнструменти», МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами» та МСФЗ (IFRS) 16 

«Оренда». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їхнє прийняття до 



застосування не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутнiх 

перiодах. 

9. Виправлення помилок попереднiх перiодiв 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Група вiдобразила наступнi коригування, у зв’язку з 

консолiдацiєю АТ АТ "БУДАГРОКАПIТАЛ", ТОВ «Ардiс Фiнанс» та ТОВ «ФК «Фiнцентр»: 

9.1. Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Консолiдований звiт про сукупний дохiд) 

Стаття Прим. Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2016 рiк (перераховано) 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 060 536 - 2 060 536 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1 576 354) 1 430 (1 574 924) 

Валовий прибуток 484 182 1 430 485 612 

Iншi операцiйнi доходи (а) 132 988 4 935 137 923 

Адмiнiстративнi витрати (б) (67 194) (869) (68 063) 

Витрати на збут (431 534) 4 309 (427 225) 

Iншi операцiйнi витрати (а) (30 936) (9 721) (40 657) 

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi: 87 506 84 87 590 

Iншi фiнансовi доходи (в) 234 969 4 394 239 363 

Фiнансовi витрати (в) (20 386) (31 820) (52 206) 

Фiнансовi результати до оподаткування:  

прибуток 302 089 (27 342) 274 747 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (г) (66 816) (1 969) (68 785) 

Чистий фiнансовий результат:  

Прибуток 235 273 (29 311) 205 962 

(а) Примiтка № 16. Iншi операцiйнi доходи, чистi 

У зв’язку з консолiдацiєю дочiрнiх компанiй, якi вказанi вище, за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 року Група вiдобразила 4 935 тис. грн. iнших операцiйних доходiв та 1 754 тис. грн. iнших 

операцiйних доходiв, повязаних iз дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств. Також Група вiдобразила 

збиток вiд знецiнення довгострокової дебiторської заборгованостi по ПДВ в сумi 11 471 тис. грн.: 

Iншi операцiйнi доходи, чистi Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2016 рiк (перераховано) 

Курсовi рiзницi мiж офiцiйним курсом НБУ та фактичним курсом 112 141 - 112 141 

Нарахованi штрафнi санкцiї до отримання 20 847 - 20 847 

Iншi операцiйнi доходи - 4 935 4 935 

Всього iнших операцiйних доходiв 132 988 4 935 137 923 

 

Втрати вiд знецiнення запасiв (22 122) - (22 122) 

Втрати вiд знецiнення довгострокової дебiторської заборгованостi по ПДВ - (11 471) (11 471) 

Банкiвськi проценти та комiсiї (2 128) - (2 128) 

Штрафи та пенi (462) (4) (466) 

Iншi витрати (6 224) 1 754 (4 470) 

Всього iнших операцiйних витрат (30 936) (9 721) (40 657) 

Iншi операцiйнi доходи, чистi 102 052 (4 786) 97 266 

(б) Примiтка № 14. Адмiнiстративнi витрати 

У зв’язку з консолiдацiєю дочiрнiх компанiй, якi вказанi вище, за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 року Група вiдобразила адмiнiстративнi витрати на суму 4 518 тис. грн та згорнула витрати 

на оренду та комунальнi послуги бiзнес-центру Очакiвський в сумi 3 649 тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2016 рiк (перераховано) 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату (45 788) (1 599) (47 387) 

Оренда (7 389) 3 020 (4 369) 

Аудит та iншi професiйнi послуги (6 035) (757) (6 792) 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв (2 002) (2 016) (4 018) 

Комунальнi послуги (1 818) 629 (1 189) 

Представницькi витрати та витрати на службовi вiдрядження (1 007) - (1 007) 

Витрати з ремонтiв та технiчного обслуговування (1 944) - (1 944) 

Витрати зi страхування (429) - (429) 



Телекомунiкацiйнi витрати (117) - (117) 

Iншi адмiнiстративнi витрати (665) (146) (811) 

Всього адмiнiстративнi витрати (67 194) (869) (68 063) 

(в) Примiтка № 17. Фiнансовi доходи (витрати), чистi 

У зв’язку з консолiдацiєю дочiрнiх компанiй, якi вказанi вище, за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 року Група вiдобразила фiнансовi доходи в розмiрi 4 394 тис. грн, якi складаються з доходiв 

вiд розмiщених депозитiв, доходу вiд вiдновлення корисностi фiнансових активiв та зменшення 

доходу вiд реалiзацiї цiнних паперiв до дочiрнiх пiдприємств, а також з 31 820 тис. грн. 

фiнансових витрат, якi складаються iз знецiнення фiнансових iнструментiв, а саме знецiнення 

виданої позики пов’язанiй сторонi та iнших фiнансових, а також процентних витрат. 

Фiнансовi доходи (витрати), чистi Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2016 рiк 

(перераховано) 

Процентний дохiд вiд надання товарних позик 184 989 - 184 989 

Процентний дохiд вiд розмiщення коштiв на депозит або вiдсотки по залишках на поточних 

рахунках 48 859 4 404 53 263 

Дохiд вiд вiдновлення корисностi фiнансових активiв - 1 010 1 010 

Результат вiд реалiзацiї ОВДП та цiнних паперiв 1 121 (1 020) 101 

Всього iнших фiнансових доходiв 234 969 4 394 239 363 

 

Витрати вiд знецiнення фiнансових iнструментiв (8 990) (30 027) (39 017) 

Процентнi витрати (11 396) (1 793) (13 189) 

Всього iнших фiнансових витрат (20 386) (31 820) (52 206) 

Фiнансовi доходи, чистi 214 583 (27 426) 187 157 

(г) Примiтка № 18. Податок на прибуток 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Група вiдобразила витрати з податку на прибуток 

дочiрнiї компанiй в розмiрi 16 тис. грн. i витрати в зв’язку з нарахуванням вiдстрочених 

податкових активiв на суму 1 953 тис. грн. 

Податок на прибуток Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок 2016 рiк (перераховано) 

Поточнi витрати з податку на прибуток 82 132 16 82 148 

Витрати /(дохiд) з вiдстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням i сторнуванням 

тимчасових рiзниць (15 316) 1 953 (13 363) 

Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про сукупнi прибутки та збитки 66 816 1 969 68 

785 

 

Облiковий збиток до оподаткування 302 090 (1 263) 300 827 

Облiковий прибуток, який не є об'єктом оподаткування податком на прибуток - (26 080) (26 080) 

Гiпотетичний податок при застосуваннi нормативної податкової ставки 18% (2015:18%) 54 376 

(227) 54 149 

Витрати/(доходи), що не включаються до складу валового фiнансового результату 6 475 131 6 606 

Невизнаннi вiдстроченi податковi активи/(зобовязання) 5 965 2 065 8 030 

Витрати з податку на прибуток 66 816 1 969 68 785 

 

Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)  

Згiдно з попереднiм перiодом  

Перерахунок  

На 31.12.2016 рiк (перераховано) 

Поточнi витрати з податку на прибуток  

Товари 54 968 - 54 968 

Забезпечення 1 321 - 1 321 

Основнi засоби (64) - (64) 

Аванси виданi 2 267 - 2 267 

Кредити за амортизованою вартiстю (2 993) - (2 993) 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 9 000 (1 953) 7 047 



Вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання), чистi 64 499 (1 953) 62 546 

 

9.2. Консолiдований баланс (Консолiдований звiт про фiнансовий стан) 

Стаття Прим. Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 31.12.2016 (перераховано) 

Нематерiальнi активи 939 - 939 

первiсна вартiсть 1 243 - 1 243 

знос (304) - (304) 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 681 - 681 

Основнi засоби (ґ) 7 800 127 286 135 086 

первiсна вартiсть (ґ) 11 398 129 398 140 796 

знос (ґ) (3 598) (2 112) (5 710) 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (д) 184 991 (180 819) 4 172 

Вiдстроченi податковi активи (г) 64 499 (1 953) 62 546 

Iншi необоротнi активи (е) - 8 365 8 365 

Усього за роздiлом I 258 910 (47 121) 211 789 

Запаси 2 368 911 - 2 368 911 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (є) 108 725 2 617 111 342 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  

за виданими авансами (ж) 319 831 (1 696) 318 135 

з бюджетом 351 631 3 921 355 552 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (з) 12 872 10 213 23 085 

Грошi та їх еквiваленти (i) 515 220 3 318 518 538 

Витрати майбутнiх перiодiв 1 482 - 1 482 

Iншi оборотнi активи - 924 924 

Усього за роздiлом II 3 678 672 19 297 3 697 969 

Баланс 3 937 582 (27 824) 3 909 758 

 

I. Власний капiтал  

Зареєстрований капiтал 5 000 000 - 5 000 000 

Резервний капiтал 45 269 - 45 269 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1 518 181) (29 311) (1 547 492) 

Усього за роздiлом I 3 527 088 (29 311) 3 497 777 

Короткостроковi кредити банкiв 300 742 - 300 742 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:  

товари, роботи, послуги 61 016 812 61 828 

рахунками з бюджетом 33 - 33 

рахунками з оплати працi 27 - 27 

поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 38 848 328 39 176 

Поточнi забезпечення 7 333 - 7 333 

Iншi поточнi зобов'язання 2 495 347 2 842 

Усього за роздiлом III 410 494 1 487 411 981 

Баланс 3 937 582 (27 824) 3 909 758 

(ґ) Примiтка № 19. Основнi засоби 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року Група придбала дочiрнi компанiї АТ 

"БУДАГРОКАПIТАЛ", ТОВ «Ардiс Фiнанс» та ТОВ «ФК «Фiнцентр», якi вiдобразила в 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як придбання iндивiдуальних iдентифiкованих активiв та 

прийнятих зобов’язань оскiльки придбання цих активiв не утворювало бiзнес. Собiвартiсть 

придбаних активiв та зобов’язань була розподiлена на iндивiдуальнi iдентифiкованi активи та 

зобов’язання на основi їхньої вiдносної справедливої вартостi на дату придбання.  

У зв’язку з консолiдацiєю дочiрнiх компанiй, якi вказанi вище, за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 року Група вiдобразила придбання iндивiдуальних iдентифiкованих активiв, а саме основнi 

засоби в розмiрi балансової вартостi 121 340 тис. грн., що представляє собою бiзнес-центр 

Очакiвський, за адресою м. Київ, пров. Очакiвський, 5/6, що є фактичною адресою бiльшостi 



компанiй Групи. 

 

(д) Примiтка № 21. Фiнансовi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня 2016 Група елiмiнувала iнвестицiї в контрольованi дочiрнi компанiї АТ 

"БУДАГРОКАПIТАЛ", ТОВ «Ардiс Фiнанс», ТОВ «ФК «Фiнцентр» в розмiрi 180 819 тис. грн. 

Фiнансовi iнвестицiї Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 31.12.2016 (перераховано) 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 180 819 (180 819) - 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 13 162 1 010 14 172 

Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв (8 990) (1 010) (10 000) 

184 991 (180 819) 4 172 

(е) Iншi необоротнi активи 

У зв’язку з тим, що станом на 31.12.2016 компанiя Групи ТОВ «Ардiс Фiнанс» мала дебiторську 

заборгованiсть по податковому кредиту з податку на додану вартiсть в розмiрi 23 755 тис. грн., яку 

Група планує використовувати бiльше нiж протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати, Група 

вiдобразила витрати вiд знецiнення даної довгострокової частини дебiторської заборгованостi з 

ПДВ у сумi 8 365 тис. грн. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року було визнано 

iнших операцiйних витрат в розмiрi 13 406 тис. грн., а також iнших операцiйних доходiв в зв’язку 

з вiдновленням корисностi активiв у сумi 1 935 тис. грн. 

(є) Примiтка № 24. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

У зв’язку з консолiдацiєю дочiрнiх компанiй, якi вказанi вище, за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 року Група вiдобразила дебiторську заборгованiсть в розмiрi 2 617 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи Згiдно з попереднiм перiодом 

Перерахунок На 31.12.2016 (перераховано) 

Дебiторська заборгованiсть за вiдвантаженi товари 140 612 2 617 143 229 

Мiнус: Резерв знецiнення (31 887) - (31 887) 

108 725 2 617 111 342 

(ж) Примiтка № 25. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 

Станом на 31 грудня 2016 Група згорнула дебiторську заборгованiсть за виданими авансами 

дочiрньої компанiї ТОВ «Ардiс Фiнанс» перед ПАТ «Аграрний Фонд в розмiрi 1 696 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 

31.12.2016 (перераховано) 

Передплати за сiльгосппродукцiю 259 477 - 259 477 

Передплата за страхування 53 576 - 53 576 

Передплата за iншi послуги 6 778 (1 696) 5 082 

319 831 (1 696) 318 135 

(з) Примiтка № 26. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня 2016 Група вiдобразила iншу поточну дебiторську заборгованiсть в розмiрi 

10 213 тис. грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 

31.12.2016 (перераховано) 

Дебiторська заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам по депозитах 76 453 280 76 733 

Розрахунки за претензiями 7 519 10 850 18 369 

Iнша дебiторська заборгованiсть 7 674 (917) 6 757 

91 646 10 213 101 859 

Знецiнення (78 774) - (78 774) 

12 872 10 213 23 085 

(i) Примiтка № 22. Грошовi кошти 

Станом на 31 грудня 2016 Група вiдобразила грошовi кошти дочiрнiх компанiй в розмiрi 3 318 тис. 

грн., якi здебiльшого знаходяться на рахунках в банку ПАТ «Укргазбанк», який є основним 

банком Групи. 

Грошовi кошти Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 31.12.2016 (перераховано) 

Грошовi кошти в банках та касi 560 635 3 318 563 953 



Грошовi кошти в дорозi - - - 

Короткостроковi депозити з можливiстю дострокового розiрвання 2 362 295 - 2 362 295 

2 922 930 3 318 2 926 248 

Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв (2 407 710) - (2 407 710) 

515 220 3 318 518 538 

9.3. Консолiдований звiт про рух грошових коштiв 

Стаття Згiдно з попереднiм перiодом Перерахунок На 31.12.2016 (перераховано) 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

Надходження вiд:  

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 822 218 2 771 824 989 

Повернення податкiв i зборiв 25 367 - 25 367 

у тому числi податку на додану вартiсть 24 589 - 24 589 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 1 662 714 8 034 1 670 748 

Надходження вiд повернення авансiв 26 544 5 100 31 644 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 355 355 

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 8 358 - 8 358 

Iншi надходження 97 - 97 

Витрачання на оплату:  

Товарiв (робiт, послуг) (1 407 935) (1 139) (1 409 074) 

Працi (56 048) (930) (56 978) 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи (12 291) (258) (12 549) 

Зобов'язань з податкiв i зборiв (170 532) (265) (170 797) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (156 493) - (156 493) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть (89) - (89) 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (13 950) (264) (14 215) 

Витрачання на оплату авансiв (1 000 093) (16 018) (1 016 111) 

Витрачання на оплату повернення авансiв (3 137) (115) (3 252) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами (148 646) - (148 646) 

Iншi витрачання (1 519) (30) (1 549) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (254 903) (2 495) (257 398) 

 

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  

Надходження вiд реалiзацiї:  

фiнансових iнвестицiй 185 079 (168 609) 16 470 

Вiдсоткiв 48 929 3 579 52 508 

Надходження вiд погашення позик 903 11 112 12 015 

Iншi надходження - 204 204 

Витрачання на придбання: - 

фiнансових iнвестицiй (180 953) 175 012 (5 941) 

необоротних активiв (2 331) - (2 331) 

Витрачання на надання позик (7 196) (14 243) (21 439) 

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi - (9 657) (9 

657) 

Iншi платежi (12 242) 9 766 (2 476) 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 32 189 7 164 39 353 

 

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  

Надходження вiд:  

Отримання позик 422 600 89 752 512 352 

Витрачання на:  

Погашення позик (240 500) (88 973) (329 473) 

Сплату дивiдендiв (116 026) - (116 026) 

Витрачання на сплату вiдсоткiв (2 785) (1 990) (4 775) 



Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди (2 246) (140) (2 386) 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 61 043 (1 351) 59 692 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (161 671) 3 318 (158 353) 

Залишок коштiв на початок року 605 312 - 605 312 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 71 579 - 71 579 

Залишок коштiв на кiнець року 515 220 3 318 518 538 

10. Сегментна iнформацiя 

Для цiлей управлiння Група роздiлена на бiзнес-одиницi, виходячи iз основних видiв дiяльностi: 

- сегмент переробки зернових культур, який займається виробництвом i реалiзацiєю борошна та 

супутньої продукцiї; 

- сегмент закупiвлi та реалiзацiї зернових культур на внутрiшньому ринку та експорт; 

- сегмент закупiвлi, фасовки та реалiзацiї мiнеральних добрив та цукру; 

Для цiлей представлення звiтних сегментiв, указаних вище, об'єднання операцiйних сегментiв не 

вiдбувалося. 

Керiвництво Групи здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожної з бiзнес 

одиниць окремо для цiлей оцiнки їх дiяльностi. 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибутку чи збиткiв, їх оцiнка здiйснюється 

у вiдповiдностi з оцiнкою прибутку чи збиткiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Iнформацiя щодо результатiв сегментiв за 2017 рiк та фiнансового стану на 31.12.2017 наведена 

нижче: 

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року Переробка зернових культур Торгiвля зерновими 

культурами Торгiвля мiнеральними добривами та цукром Коригування та виключення 

Консолiдовано 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 560 498 2 412 569 529 224 - 4 502 

291  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1 231 083) (2 074 178) (428 498) (22 

428) (3 756 187) 

Iншi операцiйнi доходи - 13 933 - 32 520 46 453  

Адмiнiстративнi витрати - - - (94 814) (94 814) 

Витрати на збут (9 452) - (52 848) (525 393) (587 693) 

Iншi операцiйнi витрати (14 105) (61 783) (3 945) (9 302) (89 135) 

Iншi фiнансовi доходи - 219 341 - 39 198 258 539  

Фiнансовi витрати - - - (125 623) (125 623) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток - - - (33 160) (33 160) 

Чистий фiнансовий результат сегменту 305 858 509 882 43 933 (739 002) 120 671  

Всього активи 123 221 1 959 839 1 616 804 1 164 835 4 864 699  

Всього зобов'язання 12 842 53 047 169 459 1 057 047 1 292 395  

Протягом 2017 р. Група почала новий напрямок бiзнесу щодо торгiвлi мiнеральними добривами, в 

звязку з нестачею пропозицiї на українському ринку. Також Група отримала виручку вiд 

перепродажу цукру пiдприємства ДСБУ «Аграрний фонд». 

Iнформацiя щодо результатiв сегментiв за 2016 рiк та фiнансового стану на 31.12.2016 наведена 

нижче: 

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Переробка зернових культур Торгiвля зерновими 

культурами Торгiвля мiнеральними добривами та цукром Коригування та виключення 

Консолiдовано 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 244 734 815 797 - 5 2 060 536  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (914 164) (660 760) - - (1 574 924) 

Iншi операцiйнi доходи - 20 847 - 117 076 137 923  

Адмiнiстративнi витрати - - - (68 063) (68 063) 

Витрати на збут (7 002) - - (420 223) (427 225) 

Iншi операцiйнi витрати (873) (31 348) - (8 436) (40 657) 



Iншi фiнансовi доходи - 190 308 - 49 055 239 363  

Фiнансовi витрати - - - (52 206) (52 206) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток - - - (68 785) (68 785) 

Чистий фiнансовий результат сегменту 322 695 334 844 - (451 577) 205 962  

Всього активи 48 829 2 734 906 - 1 126 023 3 909 758  

Всього зобов'язання 66 273 138 204 - 207 504 411 981  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року витрати по амортизацiї основних засобiв та 

нематерiальних активiв склали 6 891 тис. грн. (2016: 4 018 тис. грн.). 

Розподiл мiж сегментами неможливо виконати, оскiльки цi необоротнi активи використовуються 

Групою в адмiнiстративних цiлях. 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року капiтальнi iнвестицiї склали 5 802 тис. грн. (2016: 12 992 

тис. грн.), їх розподiл мiж операцiйними сегментами неможливий з тiєї ж причини, що наведена 

вище. 

11. Доходи вiд реалiзацiї (рядок 2000 форми 2) 

Доходи вiд реалiзацiї за пiдсумками 2017 та 2016 рокiв мали наступну структуру: 

2017 2016 

Реалiзацiя продукцiї переробки зернових культур 1 560 498 1 244 734  

Реалiзацiя зернових культур 2 412 569 815 797  

Реалiзацiя мiнеральних добрив 449 635 -  

Реалiзацiя цукру 79 589 -  

Дохiд вiд послуг - 5  

4 502 291 2 060 536  

 

За географiчною ознакою доходи вiд реалiзацiї можна представити наступним чином: 

2017 2016 

Реалiзацiя в Українi 4 094 269 1 868 021  

Реалiзацiя на експорт 408 022 192 515  

4 502 291 2 060 536  

За пiдсумками 2017 та 2016 рокiв обсяг реалiзацiй продукцiї одному з покупцiв перевищив 10% 

вiд загальної реалiзацiї Групи. 

 

12. Собiвартiсть реалiзацiї (рядок 2050 форми 2) 

За пiдсумками 2017 та 2016 рокiв за елементами витрат собiвартiсть реалiзацiї може бути 

представлена наступним чином: 

2017 2016 (перераховано) 

Собiвартiсть реалiзованих зернових культур (3 136 765) (1 409 555) 

Собiвартiсть реалiзованих мiнеральних добрив (351 351) -  

Витрати на переробку зернових культур (135 246) (116 702) 

Собiвартiсть реалiзованого цукру (77 146) -  

Резерв пiд знецiнення авансiв наданих пiд закупiвлю зернових (16 090) (17 847) 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату (22 428) (21 647) 

Оренда - (620) 

Комунальнi послуги - (206) 

Вiдображення запасiв за найменшою з оцiнок (11 577) (3 867) 

Iншi виробничi витрати (5 584) (4 480) 

(3 756 187) (1 574 924) 

Змiни у резервi пiд знецiнення авансiв наданих пiд закупiвлю зернових: 

2017 2016 (перераховано) 

На початок року (47 749) (29 902) 

Нараховано за рiк (30 050) (17 847) 

Зменшено 13 960 -  

Використано - -  

На кiнець року (63 839) (47 749) 



 

13. Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 форми 2) 

2017 2016 (перераховано) 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату (64 642) (47 387) 

Оренда (3 463) (4 369) 

Аудит та iншi професiйнi послуги (11 948) (6 792) 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв (6 891) (4 018) 

Комунальнi послуги (365) (1 189) 

Представницькi витрати та витрати на службовi вiдрядження (2 550) (1 007) 

Витрати з ремонтiв та технiчного обслуговування (610) (1 944) 

Витрати зi страхування (2 507) (429) 

Телекомунiкацiйнi витрати (319) (117) 

Iншi адмiнiстративнi витрати (1 519) (811) 

(94 814) (68 063) 

14. Витрати на збут (рядок 2150 форми 2) 

2017 2016 (перераховано) 

Витрати на зберiгання (282 133) (218 169) 

Транспортнi витрати (216 878) (104 193) 

Витрати на страхування (53 727) (75 616) 

Заробiтна плата та нарахування на зарплату (25 295) (18 858) 

Реклама (208) (999) 

(Збiльшення) / зменшення резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi (9 452) (9 390) 

(587 693) (427 225) 

15. Iншi операцiйнi доходи, чистi (рядки 2120 та 2180 форми 2)  

2017 2016 (перераховано) 

Курсовi рiзницi мiж офiцiйним курсом НБУ та фактичним курсом 17 662 112 141  

Нарахованi штрафнi санкцiї до отримання 13 933 20 847  

Доходи вiд вiдновлення корисностi активiв 7 804 -  

Iншi операцiйнi доходи 7 054 4 935  

Всього iнших операцiйних доходiв 46 453 137 923  

 

Втрати вiд знецiнення запасiв (75 888) (22 122) 

Втрати вiд знецiнення довгострокової дебiторської заборгованостi по ПДВ - (11 471) 

Банкiвськi комiсiї (1 040) (2 128) 

Штрафи та пенi (1 452) (466) 

Iншi операцiйнi витрати (10 755) (4 470) 

Всього iнших операцiйних витрат (89 135) (40 657) 

Iншi операцiйнi доходи/(витрати), чистi (42 682) 97 266  

Втрати вiд знецiнення запасiв за 2017 рiк включають в себе витрати вiд перерахунку резерву пiд 

знецiнення запасiв в зв’язку зi змiною облiкової полiтики по списанню запасiв та нарахування 

резерву на запаси, якi зберiгаються на ДП «Iвано-Франкiвський комбiнат хлiбопродуктiв». 

Доходи вiд вiдновлення корисностi активiв складаються зi зменшення резерву знецiнення запасiв, 

якi ранiше перебували в судових спорах, та були вiдшкодованi Групi в 2017 р. в сумi 5 703 тис. 

грн., а також вiдновлення корисностi довгострокової дебiторської заборгованостi по ПДВ в розмiрi 

2 101 тис. грн. 

 

 

16. Фiнансовi доходи (витрати), чистi (рядки 2220 та 2250 форми 2) 

2017 2016 (перераховано) 

Процентний дохiд вiд надання товарних позик 219 341 184 989  

Процентний дохiд вiд розмiщення коштiв на депозит або вiдсотки по залишках на поточних 

рахунках 29 198 53 263  

Дохiд вiд вiдновлення корисностi фiнансових активiв 10 000 1 010  



Результат вiд реалiзацiї ОВДП та цiнних паперiв - 101  

Всього iнших фiнансових доходiв 258 539 239 363  

 

Витрати вiд знецiнення фiнансових iнструментiв (514) (25 777) 

Процентнi витрати (122 003) (13 189) 

Всього iнших фiнансових витрат (122 517) (38 966) 

Фiнансовi доходи, чистi 136 022 200 397  

Збитки вiд знецiнення фiнансових iнструментiв в 2016 роцi, в тому числi, складаються з сум 

знецiнення фiнансових iнвестицiй в сумi 11 849 тис. грн., а також знецiнення заборгованостi ПАТ 

«Державний земельний банк» щодо депозиту, в розмiрi 10 000 тис. грн., який було вiдшкодовано в 

повному розмiрi протягом 2017 року, що вiдображено як доходи вiд вiдновлення корисностi 

фiнансових активiв в сумi 10 000 тис. грн.  

17. Податок на прибуток (рядок 1045 форми 1 та рядок 2300 форми 2) 

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня: 

2017 2016 (перераховано) 

Поточнi витрати з податку на прибуток 24 661 82 148  

Витрати /(дохiд) з вiдстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням i сторнуванням 

тимчасових рiзниць 8 499 (13 363) 

Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про сукупнi прибутки та збитки 33 160 68 785  

Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку 

на нормативну податкову ставку за роки, якi закiнчились 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р.: 

2017 2016 (перераховано) 

Облiковий прибуток до оподаткування 154 956 300 827  

Облiковий прибуток, який не є об'єктом оподаткування податком на прибуток (1 125) (26 080) 

Гiпотетичний податок при застосуваннi нормативної податкової ставки 18% 27 892 54 149  

Витрати/(доходи), що не включаються до складу валового фiнансового результату (2 605) 6 606  

Невизнаннi вiдстроченi податковi активи 7 873 8 030  

Витрати з податку на прибуток 33 160 68 785  

Вiдстроченi податки станом на 31.12.2017 р. включали: 

31 грудня 2016 (перераховано) Вiдображено у складi сукупного доходу 31 грудня 2017 

Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)  

Товари 54 968 (3 817) 51 151  

Забезпечення 1 321 592 1 913  

Основнi засоби (64) 156 92  

Аванси виданi 2 267 1 250 3 517  

Кредити за амортизованою вартiстю (2 993) 3 863 870  

Торгова кредиторська заборгованiсть - 2 664 2 664  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 7 047 (13 207) (6 160) 

Вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання), чистi 62 546 (8 499) 54 047  

Вiдстроченi податки станом на 31.12.2016 р. включали: 

31 грудня 2015 Вiдображено у складi сукупного доходу 31 грудня 2016 (перераховано) 

Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)  

Товари 48 844 6 124 54 968  

Забезпечення 424 897 1 321  

Основнi засоби (85) 21 (64) 

Аванси виданi - 2 267 2 267  

Кредити за амортизованою вартiстю - (2 993) (2 993) 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть - 7 047 7 047  

Вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання), чистi 49 183 13 363 62 546  

Сума та структура невизнаних вiдстрочених податкових активiв наступна: 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Iнвестицiї 448 423 449 907 447 137  

Торгова дебiторська заборгованiсть 9 400 1 690 -  



Iншi необоротнi активи 1 687 2 065 -  

Аванси виданi 3 530 1 505 -  

463 040 455 167 447 137  

18. Основнi засоби (рядки 1005-1012 форми 1) 

Змiни основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, були наступними: 

Показник Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби 

Незавершене будiвництво Всього 

Первiсна вартiсть  

На 31 грудня 2015 р. - 1 041 4 728 695 - 6 464  

Надходження (переховано) 2 863 1 193 3 373 5 563 - 12 992  

Придбання iндивiдуальних iдентифiкованих активiв 121 142 22 176 - 121 340  

Списання - - - - -  

На 31 грудня 2016 р. (перераховано) 124 005 2 256 8 101 6 434 - 140 796  

Надходження 2 906 546 961 1 140 - 5 553  

Списання - (6) (224) (43) - (273) 

На 31 грудня 2017 р. 126 911 2 796 8 838 7 531 - 146 076  

-  

Накопичена амортизацiя та знецiнення -  

На 31 грудня 2015 р. - (142) (945) (654) - (1 741) 

Амортизацiйнi нарахування (перераховано) (631) (380) (991) (1 871) (3 873) 

Придбання iндивiдуальних iдентифiкованих активiв (78) - - (18) (96) 

Амортизацiя списаних об'єктiв - - - -  

На 31 грудня 2016 р. (перераховано) (709) (522) (1 936) (2 543) - (5 710) 

Амортизацiйнi нарахування (1 953) (533) (1 607) (2 698) - (6 791) 

Амортизацiя списаних об'єктiв - 2 93 - - 95  

На 31 грудня 2017 р. (2 662) (1 053) (3 450) (5 241) - (12 406) 

 

Залишкова вартiсть:  

На 31 грудня 2017 р. 124 249 1 743 5 388 2 290 - 133 670  

На 31 грудня 2016 р. (перераховано) 123 296 1 734 6 165 3 891 - 135 086  

На 31 грудня 2015 р. - 899 3 783 41 - 4 723  

Станом на 31.12.2017 р. Група мала об’єкти основних засобiв, якi були повнiстю амортизованi, але 

знаходились в експлуатацiї первiсною вартiстю 4 558 тис. грн. (2016: 1 238 тис. грн.). 

Станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р. Товариство не мало об’єктiв основних засобiв, якi 

знаходись в заставi. 

Станом на 31.12.2017 р. балансова вартiсть основних засобiв (транспортнi засоби), якi 

використовуються Групою згiдно договорiв фiнансового лiзингу склала 3 468 тис. грн. (2016: 3 331 

тис. грн.).  

Iншi основнi засоби складаються з офiсного й iншого обладнання. 

19. Нематерiальнi активи (рядки 1000-1002 форми 1) 

Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р., змiнилась 

наступним чином: 

31 грудня 2016р. Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Надходження протягом року 31 

грудня 2017р. 

 

 

Первiсна вартiсть 1 243 - 27 - 1 270  

Амортизацiя (304) (100) - - (404) 

Залишкова вартiсть 939 (100) 27 - 866  

 

Балансова вартiсть iнвестицiй у нематерiальнi активи, якi не були введенi в експлуатацiю станом 

на 31.12.2017 р., склала 908 тис. грн. (2016: 681 тис. грн.). 

Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., змiнилась 



наступним чином: 

31 грудня 2015р. Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Надходження протягом року 31 

грудня 2016р. 

 

 

Первiсна вартiсть 475 - 768 - 1 243  

Амортизацiя (159) (145) - - (304) 

Залишкова вартiсть 316 (145) 768 - 939  

Строк корисного використання нематерiальних активiв складає вiд 2-х до 10-ти рокiв. 

20. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1030 та 1035 форми 1) 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 включали наступне:  

 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств - - -  

Iншi фiнансовi iнвестицiї 20 876 14 172 8 990  

Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв - (10 000) -  

20 876 4 172 8 990  

 

Станом на 31.12.2017 р. iншi фiнансовi iнвестицiї включають iнвестицiї в ПАТ «Банк 

«Український Капiтал» та ТОВ «КУА «Довiра» в розмiрi 20 197 тис. грн. та 679 тис. грн., доля 

володiння в яких складає 9,99% (2016: 2,89%) та 9,5% (2016: 9,5%) вiдповiдно. Група 

класифiкувала цi фiнансовi активи до категорiї "Фiнансовi активи, наявнi для продажу". Оскiльки 

вищевказанi фiнансовi iнвестицiї не мають активного обiгу на ринку, то їх справедлива вартiсть 

була визначена за собiвартiстю за мiнусом резерву вiд зменшення корисностi. Станом на звiтну 

дату Група не виявила ознак зменшення корисностi щодо таких фiнансових активiв. 

Станом на 31.12.2016 р. iншi фiнансовi iнвестицiї включали заборгованiсть ПАТ «Державний 

земельний банк» щодо депозиту, який залучений даною установою на умовах субординованого 

боргу. Згiдно з цим договором, кошти в сумi 10 000 тис. грн. розмiщуються строком на 5 рокiв з 

кiнцевою датою повернення 27 грудня 2018 року. За користування депозитними коштами банк 

сплачує Товариству 9 вiдсоткiв рiчних.  

Станом на 31 грудня 2016 року Група створила резерв пiд знецiнення субординованого боргу по 

депозиту в розмiрi 10 000 тис. грн. В 2017 р. грошовi кошти були поверненi в повному обсязi 

(Прим. 16). 

21. Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 форми 1) 

Станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р. грошовi кошти та їх еквiваленти включали: 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Грошовi кошти в банках та касi 838 445 563 953 322 647  

Грошовi кошти в дорозi - - 7 057  

Короткостроковi депозити з можливiстю дострокового розiрвання 2 069 591 2 362 295 2 683 318  

2 908 036 2 926 248 3 013 022  

Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв (2 407 710) (2 407 710) (2 407 710) 

500 326 518 538 605 312  

 

На 31.12.2017 року депозит в сумi 322 773 тис. грн. був розмiщений у ПАТ "Банк iнвестицiй та 

заощаджень", номiнований у долл. США, зi строком погашення 18 квiтня 2018 р., та процентною 

ставкою в розмiрi 6,5%. 

У розрiзi валют грошовi кошти та їх еквiваленти можна представити наступним чином: 

31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016 

Українська гривня 21 325 52 365 7 339  

Долар США 479 001 465 743 597 973  

Євро 430 -  

500 326 518 538 605 312  



Змiни у резервi пiд знецiнення фiнансових активiв включали: 

2017 2016 (перераховано) 

На початок року (2 417 710) (2 407 710) 

Нараховано за рiк - (25 777) 

Зменшено за рiк 10 000 -  

Використано 15 777  

На кiнець року (2 407 710) (2 417 710) 

22. Запаси (рядок 1100 форми 1) 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Сировина i товари для продажу 2 277 567 2 414 642 1 804 301  

Готова продукцiя 78 098 45 644 37 903  

Паливо 2 091 254 408  

Запаснi частини 261 146 302  

Iншi запаси 1 060 535 77  

Мiнус: Резерв знецiнення запасiв (162 163) (92 310) (70 188) 

2 196 914 2 368 911 1 772 803  

Станом на 31.12.2017 р. товари в оборотi загальною вартiстю 1 940 475 тис. грн. передано в 

заставу в якостi забезпечення за вiдсотковими кредитами українського банку (Примiтка 26) (2016 

р.: 2 199 931 тис. грн.).  

Резерв пiд знецiнення запасiв представлений запасами, якi знаходяться на територiї зони АТО, АР 

Крим або щодо яких Група подала судовi позови на вiдшкодування.  

Змiни у резервi на знецiнення запасiв включали: 

2017 2016 (перераховано) 

На початок року (92 310) (70 188) 

Нараховано за рiк (Прим.15) (75 888) (22 122) 

Вiдновлено зi складу резерву 5 703 -  

Використано 332 -  

На кiнець року (162 163) (92 310) 

23. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть (рядок 1125 форми 1) 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Дебiторська заборгованiсть за вiдвантаженi товари 515 352 143 229 194 193  

Мiнус: Резерв знецiнення (40 964) (31 887) (24 886) 

474 388 111 342 169 307  

Станом на 31.12.2017 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для 

дебiторської заборгованостi номiнальною вартiстю 9 077 тис. грн. (Примiтка 14) (2016 р.: 7 001 

тис.грн). Змiни у резервi на зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включали: 

2017 2016 (перераховано) 

На початок року (31 887) (24 886) 

Нараховано за рiк (9 077) (7 001) 

Використано - -  

На кiнець року (40 964) (31 887) 

Станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р., аналiз торгової дебiторської заборгованостi, строк сплати 

якої настав: 

Всього Не простроченi та не знецiненi Простроченi, але не знецiненi 

до 30 днiв 31-60 днiв 61-90 днiв 91-120 днiв 121-365 днiв бiльше 365 днiв 

31.12.2017 474 388 428 105 27 217 6 924 7 224 1 365 2 146 1 407  

31.12.2016 111 342 104 489 3 285 117 - - 2 617 834  

31.12.2015 169 307 167 508 264 - 112 53 1 370  

24. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (рядок 1130 форми 1) 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Передплати за сiльгосппродукцiю 873 791 259 477 792 384  

Передплата за страхування 89 686 53 576 26 783  

Передплата за мiнеральнi добрива 26 808 - -  



Передплата за iншi послуги 15 256 5 082 5 868  

1 005 541 318 135 825 035  

Передплати за сiльгосппродукцiю представленi форвардними контрактами пiд закупiвлю зерна та 

по сутi своєї є товарними позиками. Умови контрактiв передбачають надання передплати 

сiльгоспвиробникам в розмiрi 60-65% вiд суми закупiвлi та плату за її користування в залежностi 

вiд кiлькостi днiв за ставкою в розмiрi вiд 20% до 25% рiчних. Такий дохiд визнається в 

консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) в статтi Процентний 

дохiд вiд надання товарних позик (Примiтка 16).  

 

25. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 форми 1) 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Дебiторська заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам по депозитах та форвардним контрактам 

103 499 76 733 77 015  

Розрахунки за претензiями 14 743 18 369 18 892  

Iнша дебiторська заборгованiсть 6 876 6 757 -  

125 118 101 859 95 907  

Мiнус:  

знецiнення (79 149) (78 774) (76 385) 

45 969 23 085 19 522  

Станом на 31.12.2017 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для iншої 

дебiторської заборгованостi номiнальною вартiстю 375 тис. грн. (Прим. 14) (2016 р.: 2 389 тис. 

грн.). Змiни у резервi на зменшення корисностi iншої дебiторської заборгованостi включали: 

2017 

На початок року (78 774) 

Нараховано за рiк (375) 

Використано -  

На кiнець року (79 149) 

 

26. Процентнi кредити та позики (рядок 1600 форми 1) 

Станом на звiтнi дати, короткостроковi кредити та позики включали: 

Валюта Ефективна ставка вiдсотка, % 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Забезпеченi банкiвськi кредити вiд українського банку гривня 23,10% 1 016 986 - -  

Витрати по залученню кредиту (12 152) - -  

Забезпеченi банкiвськi кредити вiд українського банку гривня 20,84% - 317 367 -  

Витрати по залученню кредиту - (16 625) -  

Забезпеченi банкiвськi кредити вiд українського банку гривня 21,33% - - 133 357  

Витрати по залученню кредиту - - (4 622) 

1 004 834 300 742 128 735  

Кредит станом на 31.12.2017 р. забезпечений заставою товарiв в оборотi загальною вартiстю 1 940 

475 тис. грн. (2016: 2 199 931 тис. грн.) (Прим. 22). 

Сума невикористаних кредитних лiнiй станом на 31.12.2017 року складає Нуль тис. грн. (2016: 685 

000 тис. грн.). 

Фiнансовий iнструмент Станом на 31.12.2016 Грошова змiна Негорошова змiна Станом на 

31.12.2017 

Нарахування вiдсоткiв Амортизацiя витрат по залученню кредиту Нарахування дивiдендiв за 2016 

рiк Iнший рух  

Короткостроковi кредити банкiв 300 742 582 089 105 704 16 299 - - 1 004 834 

в тому числi  

Тiло кредиту 315 000 685 000 - - - - 1 000 000 

Вiдсотки до сплати 2 367 (91 085) 105 704 - - - 16 986 

Витрати по залученню кредиту (16 625) (11 826) - 16 299 - - (12 152) 

 

Дивiденди до сплати - (24 356) - - 24 356 - - 



 

Iншi iнструменти 2 128 (2 505) - - - 2 993 2 616 

Всього 302 870 555 228 105 704 16 299 24 356 2 993 1 007 450 

 

27. Власний капiтал (рядки 1400-1420 форми 1) 

Нижче описанi характер та цiлi кожного резерву в рамках власного капiталу: 

Резерв Опис та мета 

Акцiонерний капiтал Номiнальна вартiсть простих акцiй Групи, якi зареєстрованi, випущенi та 

повнiстю сплаченi. 

Резервний капiтал Сума капiталу, яка може бути використана Групою виключно для покриття 

збиткiв 

Накопичений збиток або нерозподiлений прибуток Всi iншi чистi прибутки i збитки та операцiї з 

акцiонерами (наприклад, дивiденди), не визнанi в iншому мiсцi. 

На основi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №364 вiд 22.04.2013 року було здiйснене закрите 

(приватне) розмiщення першого випуску простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi у 

кiлькостi 50 000 штук номiнальною вартiстю 100 000 гривень кожна.  

Формування статутного капiталу Товариства було здiйснено оплатою акцiй первинної емiсiї через 

процедуру внесення вiд iменi Держави облiгацiй внутрiшньої державної позики в розмiрi 5 000 000 

000 гривень iз строком обiгу п’ять рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi не вище 14,3 

вiдсотка рiчних. 

Частка прибутку до сплати у державний бюджет 

В 2017 роцi Група сплатила обов’язкову суму прибутку у державний бюджет в розмiрi 24 355 тис. 

грн. за результатами дiяльностi року, що закiнчився 31 грудня 2016.  

Розподiл прибутку  

Прибуток кожного звiтного перiоду, що доступний для розподiлу власникам, визначається на 

основi даних фiнансової звiтностi, пiдготовленої згiдно з МСФЗ. Вiдповiдно до українського 

законодавства, розмiр дивiдендiв обмежується розмiром чистого прибутку звiтного перiоду або 

розмiром будь-яких iнших резервiв, якi пiдлягають розподiлу, але не бiльше суми нерозподiленого 

прибутку, розрахованого за даними фiнансової звiтностi, пiдготовленої згiдно iз МСФЗ. 

Станом на дату затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi базовий норматив 

вiдрахування частки прибутку за результатами 2017 року було затверджено на рiвнi 75% чистого 

прибутку (2016: 50%).  

28. Торгова кредиторська заборгованiсть (рядок 1615 форми 1) 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги зберiгання 50 270 51 536 42 798  

Кредиторська заборгованiсть за зерновi культури 2 611 2 060 15 529  

Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги з переробки 10 207 6 019 12 825  

Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги з перевезення 8 330 1 222 10 879  

Iнша кредиторська заборгованiсть 1 567 991 451  

72 985 61 828 82 482  

Середньорiчна оборотнiсть кредиторської заборгованостi за 2017 рiк склала 5 днiв (2016р.: 8 днiв). 

29. Поточнi забезпечення (рядок 1660 форми 1)  

Станом на 31 грудня 2017 року Група створила вiдповiдне забезпечення щодо майбутнього 

перерахування частки прибутку до Державного бюджету України у складi поточних забезпечень. 

Згiдно чинного законодавства всi пiдприємства, якi пiдпадають пiд дiю Закону України „Про 

управлiння об’єктами державної власностi“ мають прийняти рiшення про розподiл частки 

прибутку до 30 квiтня, та здiйснити виплату до Державного бюджету України до 30 червня року 

наступного за звiтним.  

Забезпечення з суми чистого прибутку, належної до Державного бюджету України Забезпечення 

за виплатами працiвникам Всього 

Станом на 31.12.2016 - 7 333 7 333  

Нарахування 23 794 3 336 27 130  

Списання - - -  



Використання - - -  

Станом на 31.12.2017 23 794 10 669 34 463 

30. Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн 

Група здiйснює операцiї по закупцi та реалiзацiї зернових, а також отримає послуги з переробки та 

зберiганню зернових. Вказанi операцiї Група здiйснює з компанiями, якi знаходяться пiд 

загальним контролем Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. В наступних 

таблицях наведенi суми балансових залишкiв та обсяги операцiй з ПАТ «Державна продовольчо-

зернова корпорацiя», ДП «ДАП «Хлiб України», а також комбiнати хлiбопродуктiв, що входять до 

сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства: 

Балансовi залишки за операцiями зi зв'язаною стороною: 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть та передплати виданi 3 942 1 435 1 389  

Позики наданi 2 923 6 441 -  

Кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги та аванси отриманi (9 334) (9 278) (12 390) 

Запаси, якi зберiгаються на вiдповiдальному зберiганнi 111 080 236 253 191 021  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року Група вiдобразила знецiнення вiдносно балансових 

залишкiв з пов’язаними особами в сумi 3 106 тис. грн. (2016: 13 240 тис. грн.), а також нарахувала 

резерв на вартiсть запасiв, що зберiгаються на ДП «Iвано-Франкiвський комбiнат хлiбопродуктiв» 

в розмiрi 9 315 тис. грн. (Прим 12). 

Операцiї iз зв'язаними сторонами: 

2017 2016 (перераховано) 2015 

Реалiзацiя продукцiї та зернових культур 24 680 18 427 85 410  

Отримання послуг та придбання товарiв (96 506) (55 903) (57 508) 

Виплати ключовому управлiнському персоналу 

Станом на 31.12.2017 р. ключовий управлiнський персонал включає Голову Правлiння, а також 

головного бухгалтера. Загальна сума короткострокових виплат ключовому управлiнському 

персоналу в розмiрi 3 736 тис. грн. (2016 р.: 2 550 тис. грн.) включена до адмiнiстративних витрат 

звiту про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р. 

Умови операцiй зi зв'язаними сторонами 

Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними i погашаються грошовими 

коштами, за виключенням наступного. 

Займи вiд державного банку 

Станом на 31.12.2017 р. Група має забезпечений кредит у державному банку ПАТ «Укргазбанк» 

(Примiтка 26). Ефективна вiдсоткова ставка за кредитом у 2017 роцi складає 23,10% рiчних. Сума 

вiдсоткових витрат за 2017 рiк складає 103 391 тис. грн. 

Станом на 31.12.2016 р. Група має забезпечений кредит у державному банку ПАТ «Укргазбанк» 

(Примiтка 26). Ефективна вiдсоткова ставка за кредитом у 2016 роцi складає 20,84% рiчних. Сума 

вiдсоткових витрат за 2016 рiк складає 4 695 тис. грн. 

31. Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання 

Операцiйна оренда 

Група має дiйснi договори оренди примiщень. У наступнiй таблицi наведенi майбутнi оренднi 

платежi до сплати: 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 

До одного року 487 662  

Вiд одного до п’яти рокiв 206 -  

Бiльше п’яти рокiв - -  

693 662  

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає в якостi вiдповiдача за окремими 

судовими позовами та претензiями. У випадках, коли ризик вибуття фiнансових ресурсiв у зв'язку 

з такими судовими позовами та претензiями вважається ймовiрним i сума може бути визначена з 

достатньою впевненiстю, Група облiковує такi потенцiйнi зобов'язання як складову частину 

забезпечення за судовими позовами. У випадках, коли керiвництво Групи оцiнює ризик вибуття 



фiнансових ресурсiв як можливий або неможливо достовiрно визначити суму, Група не робить 

нарахування потенцiйного зобов'язання. Такi потенцiйнi зобов'язання розкритi в данiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. У майбутньому такi потенцiйнi зобов'язання можуть стати 

фактичними, якщо вибуття ресурсiв стане вiрогiдним.  

Податковi ризики  

Фiнансовий стан та дiяльнiсть Групи продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в 

Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема 

податкового законодавства. 

 

Вплив держави на дiяльнiсть Групи 

Функцiонування аграрної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 

включають економiчнi, стратегiчнi чинники. Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства 

України здiйснює управлiння корпоративними правами Товариства, що належать державi, та у 

перiод до проведення перших загальних зборiв виконує функцiї вищого органу управлiння 

Товариства – Загальних Зборiв.  

Державне регулювання Товариства 

Держава, представлена Мiнiстерством аграрної полiтики та продовольства України, є одноосiбним 

власником ПАТ «Аграрний фонд». Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України 

контролює операцiї Товариства одноосiбно або шляхом участi у Наглядовiй Радi, Кабiнет мiнiстрiв 

України здiйснює контроль шляхом призначення (звiльнення) голови Правлiння та заступникiв. 

Зобов’язання з закупiвлi зернових культур 

Станом на 31.12.2017 Товариство має контрактнi зобовязання з придбання зернових культур у 

українських сiльськогосподарських виробникiв майбутнього врожаю загальним обємом 383 288 

тон. Товариством внесена часткова попередня оплата, вартiсть доплати за вказаний об'єм 

становить 737 246 млн. грн. 

Станом на 31.12.2016 Товариство має контрактнi зобов’язання з придбання зернових культур у 

українських сiльськогосподарських виробникiв майбутнього врожаю загальним об’ємом 118 

911,69 тон. Товариством внесена часткова попередня оплата, вартiсть доплати за вказаний об'єм 

становить 150 835 млн. грн. 

Зобов’язання з продажу зернових культур 

Станом на 31.12.2017 Товариство має контрактнi зобов’язання з продажу зернових культур 

загальним об’ємом 92 252 тон (2016: 20 646 тон). 

32. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основними фiнансовими iнструментами Групи є грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною 

метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Групи. Група також має iншi фiнансовi 

iнструменти, включаючи торгiвельну та iншу дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що 

виникає в ходi операцiйної дiяльностi, та займи. Група не здiйснювала операцiї з деривативами з 

метою управлiння процентними та валютними ризиками, що виникають в ходi дiяльностi Групи та 

джерел її фiнансування. 

Головними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Групи є ризик лiквiдностi, 

валютний, кредитний ризик. Група переглядає i узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих 

ризикiв, як зазначено нижче. 

Валютний ризик 

Група пiдпадає пiд вплив валютного ризику тому, що здiйснює операцiй в валютах, iнших нiж 

нацiональна валюта.  

Група здiйснює свої операцiї переважно в таких валютах: гривня («грн.») та долар США («дол. 

США»). Офiцiйнi курси цих валют до гривнi встановлюються Нацiональним банком України 

(«НБУ»). 

Офiцiйний курс, встановлений Нацiональним банком України, та середнiй курс за рiк складав: 

дол. США 

Курс на кiнець року Середнiй курс за перiод з початку року 

31.12.2017 р. 28.0672 26.5947 

31.12.2016 р. 27.1909 25.5873 



Група у звiтному перiодi не здiйснювала операцiй з метою хеджування зазначених валютних 

ризикiв. 

Продовження тексту приміток 

Чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до змiни курсу долл. США на 31.12.2017: 

Сума фiнансового iнструменту Збiльшення (зменшення) обмiнного курсу, % Вплив на прибуток до 

оподаткування 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 479 001 10 47 900  

(5) (23 950) 

Торгова дебiторська заборгованiсть 456 10 46  

(5) (23) 

Загальний вплив обмiнного курсу 479 457 10 47 945  

(5) (23 973) 

 

Чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до змiни курсу долл. США на 31.12.2016: 

Сума фiнансового iнструменту Збiльшення (зменшення) обмiнного курсу, % Вплив на прибуток до 

оподаткування 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 465 743 10 46 574  

(5) (23 287) 

Торгова дебiторська заборгованiсть 22 10 2  

(5) (1) 

Загальний вплив обмiнного курсу 465 765 10 46 577  

(5) (23 288) 

Процентний ризик 

Основний процентний ризик Групи пов'язаний, в основному, з процентними кредитами та 

позиками з плаваючими процентними ставками. Згiдно з полiтикою Групи, управлiння 

процентними витратами здiйснюється з використанням боргових iнструментiв як з фiксованими, 

так i з плаваючими процентними ставками. Керiвництво аналiзує ринковi процентнi ставки з 

достатньою регулярнiстю з метою мiнiмiзацiї процентного ризику Групи. Станом на дату 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi Група не має зобов’язань за кредитами з 

плаваючою вiдсотковою ставкою. 

Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Групу на значнi кредитнi ризики, в основному 

включають кошти в банках (Прим. 21), торгiвельну дебiторську заборгованiсть (Прим. 23) та iншi 

фiнансовi iнвестицiї (Прим. 20). 

Максимальний кредитний ризик для Товариства складався з наступного: 

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 500 326 518 538 605 312  

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 474 388 111 342 169 307  

Iншi фiнансовi активи 20 876 4 172 9 669  

995 590 634 052 784 288  

Грошовi кошти розмiщуються в українських фiнансових установах, якi вважаються такими, що 

мають мiнiмальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштiв. 

Група здiйснює торговi операцiї з вiдомими, кредитоспроможними третiми сторонами. Полiтика 

Групи полягає в тому, що всi замовники, якi бажають працювати на умовах кредиту, мають пройти 

вiдповiднi процедури пiдтвердження кредитоспроможностi. Крiм цього, залишки дебiторської 

заборгованостi постiйно контролюються Групою, завдяки чому ймовiрнiсть виникнення 

безнадiйних боргiв є незначною. Керiвництво вважає, що станом на 31.12.2017 р. Група не має 

значного ризику збиткiв понад суму вже вiдображених резервiв. 

Кредитний ризик, властивий iншим фiнансовим активам Групи, виникає внаслiдок 

неспроможностi iншої сторони розрахуватися за своїми зобов'язаннями, при цьому максимальний 

розмiр ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Група не здiйснювало операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв.  



Управлiння капiталом 

Група розглядає позики та акцiонерний капiтал як основне джерело фiнансування. Головною 

метою управлiння капiталом Групи є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi та коефiцiєнтiв 

забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Групи продовжувати свою 

дiяльнiсть. 

Група здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який 

розраховується як спiввiдношення чистих зобов’язань до суми акцiонерного капiталу та чистих 

зобов’язань. Група включає у розрахунок чистих зобов’язань процентнi кредити та позики, 

кредиторську заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Полiтика Групи стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної 

структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi, необхiдних для 

доступу Групи до ринкiв капiталу.  

31.12.2017 31.12.2016 (перераховано) 31.12.2015 

Банкiвськi кредити 1 004 834 300 742 128 735  

Кредиторська заборгованiсть 74 322 61 828 82 482  

Мiнус: грошовi коти та їх еквiваленти (500 326) (518 538) (605 312) 

Чистi зобов’язання 578 830 (155 968) (394 095) 

Власний капiтал 3 570 300 3 497 777 3 407 841  

Власний капiтал i чистi зобов'язання 4 149 130 3 341 809 3 013 746  

Коефiцiєнт фiнансового важеля 13,95% -4,67% -13,08% 

Ризик лiквiдностi 

Завдання Групи є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю при 

використаннi умов кредитування, що надаються позичальниками та банками. Група аналiзує свої 

активи та зобов’язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв 

виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної 

лiквiдностi Групи перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї 

дiяльностi. 

Таблиця, що наведена нижче, пiдсумовує структуру фiнансових зобов'язань Групи на 31.12.2017 р. 

на основi договiрних недисконтованих платежiв: 

За вимогою Менше 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Бiльше, нiж 5 

рокiв Всього 

 

Процентнi кредити та позики 1 016 986 49 315 48 767 - - - 1 115 068  

Кредиторська та iнша заборгованiсть 30 906 43 416 74 322  

Iншi зобов'язання - 10 045 37 440 - - - 47 485  

1 047 892 102 776 86 207 - - - 1 236 875  

Таблиця, що наведена нижче, пiдсумовує структуру фiнансових зобов'язань Групи на 31.12.2016 р. 

на основi договiрних недисконтованих платежiв: 

За вимогою Менше 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Бiльше, нiж 5 

рокiв Всього 

 

Процентнi кредити та позики - 19 066 326 207 - - - 345 273  

Кредиторська та iнша заборгованiсть 40 210 21 618 - - - - 61 828  

Iншi зобов'язання - - 10 175 - - - 10 175  

40 210 40 684 336 382 - - - 417 276  

33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 року 

приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та розкриття iнформацiї здiйснюється 

у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» та МСФЗ 13 

«Справедлива вартiсть». Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була б отримана при 

продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд безпосереднього спостереження цiєї вартостi або 



її встановлення за iншою методикою оцiнки. При оцiнцi справедливої вартостi активу або 

зобов'язання Товариство бере до уваги характеристики активу або зобов'язання, як якби учасники 

ринку взяли до уваги цю характеристику при розрахунку вартостi активу або зобов'язання на дату 

оцiнки. З метою оцiнки або розкриття iнформацiї в цiй фiнансовiй звiтностi справедлива вартiсть 

визначається на вищевказанiй основi. 

Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Товариства не iснує готового доступного ринку, 

при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на 

основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. 

Всi фiнансовi активи та зобов’язання вiдносяться до 3 рiвня iєрархiї, окрiм грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв (Рiвень 1). Оцiнки, представленi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, не 

обов’язково вiдображають суми, за якi Товариство могло б реалiзувати на ринку повний пакет 

того або iншого iнструменту. 

На думку Керiвництва Товариства балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових 

зобов’язань, визнана у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi приблизно дорiвнює їх справедливiй 

вартостi. 

Товариство використовує наступну iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки: 

(а) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 1  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активних ринках, визначається 

на основi ринкових котирувань на момент закриття торгiв на найближчу до закриття звiтної дату.  

(б) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 2  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що не торгуються на активних ринках, 

визначається у вiдповiдностi з рiзними методами оцiнки, головним чином заснованими на 

ринковому чи дохiдному пiдходi, зокрема за допомогою методу оцiнки приведеної вартостi 

грошових потокiв. Данi методи оцiнки максимально використовують спостережуванi ринковi цiни, 

у разi їх доступностi, i в найменшiй мiрi покладаються на допущення, характернi для Групи. У разi 

якщо всi iстотнi вихiднi данi для оцiнки фiнансового iнструменту за справедливою вартiстю 

заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, такий iнструмент включається в Рiвень 2.  

(в) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 3  

У випадку якщо одна або кiлька суттєвих вихiдних даних, використовуваних в моделi для оцiнки 

справедливої вартостi iнструмента, не заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, такий 

iнструмент включається в Рiвень 3 .  

Протягом звiтних перiодiв не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а 

також переходiв до/з Рiвня 3. 

34. Подiї пiсля звiтного перiоду 

Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №139 вiд 28 лютого 2018р., було збiльшено базовий 

норматив вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi господарських товариств, у статутному капiталi 

яких є корпоративнi права держави, а також господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй 

(часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 

вiдсоткiв, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, з 50 до 75 вiдсоткiв. 

Для реалiзацiї бiзнес-планiв на зовнiшньому та внутрiшньорму ринку України щодо експорту 

зернових культур, продуктiв переробки, мiнеральних добрив та iморту яловичини, було придбано 

акцiї нерезидента юрисдикцiї Швейцарської Конфедерацiї “Agrofund AG” iз зареєстрованим 

статутним капiталом в розмiрi 1 000 акцiй номiнальною вартiстю 100 тис. швейцарських франкiв. 

Вартiсть придбання 100% акцiй склала 1 419 тис. грн.  


