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

Булах Iгор Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05391057
4. Місцезнаходження
Оболонський, 04655, м. Київ, вул. Богатирська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 412-84-10, (044) 412-76-03
6. Електронна поштова адреса
general@kiev.obolon.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
27.04.2018

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 82
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://obolon.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018
(дата)

27.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

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

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

4) інформація про похідні цінні папери

X

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

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на
кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне
покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів
(за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Зобов'язань за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. Облiгацiї, iншi цiннi папери, сертифiкати ФОН,
iпотечнi цiнниi папери емiтент не випускав. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi
товариства державної частки немає; - товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; товариство не займае монопольного становища. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi (Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року) тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Засновник - юридична особа,
фiрма "ПепсiКо Фiнанс Лтд" лiквiдований, iнформацiя по йому вiдсутня

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №482458
3. Дата проведення державної реєстрації
29.06.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
32512700.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
2624
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.05 Виробництво пива
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод
10.32 Виробництво фруктових i овочевих сокiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київська регiональна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
322904
3) поточний рахунок
26001501022777
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Київська регiональна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
322904
6) поточний рахунок
26001501022777
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих вiдходiв як вторинної
сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових, у тому
числi зношених шин)

АГ № 594674

09.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв
України

Необмежена

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних
вантажiв автомобiльним транспортом
Опис

На виробництво алкогольних напоїв

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї лiцензiї
необмежений.

АЕ № 189041

19.02.2013

Державна iнспекцiя України з безпеки на
наземному транспортi (Укртрансiнспекцiя
України)

Необмежена

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Термiн дiї лiцензiї
необмежений

4

08.05.2013

Державна фiскальна служба України

08.05.2018

Опис

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення строку дiї
лiцензiї емiтент має намiр її продовжити

Опис

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення строку дiї
лiцензiї емiтент має намiр її продовжити.

На виробництво алкогольних напоїв

4

На право оптової торгiвлi алкогольними напоями, крiм
сидру та перрi (без додання спирту)
Опис

На право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями
Опис

На право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями
Опис

100022

08.05.2013

28.07.2013

Мiнiстерство доходiв i зборiв України

Мiнiстерство доходiв i зборiв України

08.05.2018

28.07.2018

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): пiсля строку закiнчення дiї
лiцензiї її строк буде продовжений.

1626546406087

05.07.2016

Головне управлiння Державної фiскальної
служби у м. Києвi

04.07.2017

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення строку дiї
лiцензiї емiтент має намiр її продовжити

201726546405606

05.07.2017

Головне управлiння Державної фiскальної
служби у м. Києвi

04.07.2018

Опис: Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення строку дiї
лiцензiї емiтент має намiр її продовжити.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi
2) організаційно-правова форма
510
3) код за ЄДРПОУ
д/н
4) місцезнаходження
д/н
5) опис
д/н
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти корпоративного
секретаря

1

2

3

4

02.09.2013

02.09.2013

Ячник Олександр Миколайович

(044) 201-47-75,, corp@kiev.obolon.ua

Досвiд роботи корпоративного секретаря: 4 роки чотири мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Попереднє мiсце роботи: ПАТ "Оболонь", головний фахiвець з управлiння корпоративними правами.
Попереднього корпоративного секретаря на пiдприємствi не було.

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Рейтингування не проводилось та Iнформацiя про
рейтингове агенство вiдсутня тому, що у статутному
фондi товариства державної частки немає

уповноважене рейтингове
агентство

31.12.2017

Визначення

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
Місцезнаходження
засновника та/або учасника

Фiрма "ПепсiКо Фiнанс Лтд", засновник
лiквiдований, iнформацiя по ньому вiдсутня

д/н

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

д/нд/н д/н д/н

0.00000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Члени орендного колективу пiд-ва "Оболонь" 1092 ч.

0.00000000000

Члени орендного колективу Фастiвського пивзаводу

0.00000000000

Усього

0.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блощаневич Сергiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951

5) освіта**
вища, КПI, iнженер теплоенергетик
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КПО iм. Артема, зм. Майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 49. Попереднi посади: КПО iм. Артема, зм. Майстер, начальник цеху ЗАТ "Оболонь". Посадова особа працює директором з кадрових
питань та побуту ПрАТ "Оболонь", мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Пейко Валерiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", директор ДП "Красилiвське"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 43. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", директор ДП "Красилiвське". Посадова особа працює директором ДП ПрАТ "Оболонь"
"Красилiвське", мiсцезнаходження: Хмельницька область, Красилiвський район, м. Красилiв, вул. Будiвельна, буд. 3. Посадова особа є
акцiонером Товариства.
* 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 - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бахов Iван Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1953
5) освіта**

вища, КIНГ, економiст
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Укрбитхiм", заступник начальника фiнансового вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої
винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися
14.04.2016 року, обумовленi закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 46. Попереднi посади: "Укрбитхiм", заступник начальника фiнансового вiддiлу, ЗАТ
"Оболонь", начальник вiддiлу. Посадова особа працює головним бухгалтером ПрАТ "Оболонь", мiсцезнаходження: м. Київ, вул.
Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Ваннiкова Катерина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Оболонь”, консультант генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 37. Попереднi посади: ЗАТ “Оболонь”.
* 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
Кришталь Людмила Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища, Український iнститут пiдприємництва
6) стаж роботи (років)**

36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", перший заступник директора з продажу питань логiстики.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 36. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", перший заступник директора з продажу питань логiстики. Посадова особа працює
заступником директора з продажу ПрАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером
Товариства.
* 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
Петренко Володимир Iллiч
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1952
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Оболонь”, iнспектор з соцiальних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 47. Попереднi посади: ЗАТ “Оболонь”, iнспектор з соцiальних питань. Посадова особа працює фахiвцем iз соцiальної роботи ПАТ
"Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Ярешко Андрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", помiчник Президента Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 19. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", помiчник Президента Товариства. Посадова особа працює директором з корпоративних питань та
розвiтку ПрАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Кравець Сергiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища, Український iнститут пiдприємництва, менеджер виробництва
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", директор з маркетингу та продажу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 41. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", директор з маркетингу та продажу. Посадова особа працює директором з зовнiшньо-економiчних
питань ПАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Гарбарчук Олена Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища, Державна академiя легкої промисловостi, економiка пiдприємств
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Оболонь”, заступник начальника.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* 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
Онищук Любов Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, КТIПП, iнженер
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фастiвський пивзавод, старший iнженер-технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 39. Попереднi посади: Фастiвський пивзавод, старший iнженер-технолог. Посадова особа працює директором ДП ПрАТ "Оболонь
"Пивоварня Зiберта", мiсцезнаходження: Київська область, м. Фастiв, вул. Пушкiна, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Горбань Iван Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", менеджер вiддiлу корпоративних прав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 40. Попереднi посади: менеджер вiддiлу корпоративних прав ЗАТ "Оболонь", директор iнжинiрингового центру. Посадова особа працює
технiчним директором ПрАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Голоско Анатолiй Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища, МАУП, спецiалiст з правознавства
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", директор з правових питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товвариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 37. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", директор з правових питань, директор служби безпеки. Посадова особа працює директором з
безпеки ПАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером Товариства.
* 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
Шпраха Василь Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - машини i апарати харчових виробництв, квалифiкацiя iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Оболонь", начальник цеха розлiву № 1.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не

виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 38. Попереднi посади: ПАТ "Оболонь", начальник цеха розлiву № 1. Посадова особа працює заступником директора з операцiйної
дiяльностi з питань виробництва в ПрАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3. Посадова особа є акцiонером
Товариства
* 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
Полюхович Олег Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища, Київський торгiвельно-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь" бухгалтер- ревiзор контрольно-ревiзiйного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* 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
Бiляк Павло Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", начальник цеху.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутомта
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 38. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", начальник цеху. Посадова особа працює головним механiком ПрАТ "Оболонь",
мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.

* 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
Лiсiцина Олена Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь" економiст з планування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 38. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь" економiст з планування. Посадова особа працює заступником начальника з планування
виробництва ПАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
* 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
Литвиненко Наталiя Федорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища, Українська ордена Трудового Червоного Прапора сiльськогосподарська академiя
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", майстер цеху.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 36. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", майстер цеху. Посадова особа працює начальником цеху ПрАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м.
Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
* 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
Остапенко Олеся Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г.Шевченко
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", начальник вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 33. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", начальник вiддiлу. Посадова особа працює начальником вiддiлу по проектуванню та оформленню
документiв на право власностi ПАТ "Оболонь", мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
* 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
Стрiлець Сергiй Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 38. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", бухгалтер. Посадова особа працює першим заступником головного бухгалтера ПрАТ "Оболонь",
мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
* 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
Хоменко Тамара Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Оболонь", головний пивовар.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися 14.04.2016 року, обумовленi закiнченням
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) 40. Попереднi посади: ЗАТ "Оболонь", головний пивовар. Посадова особа працює головним пивоваром ПАТ "Оболонь",
мсцезнаходження: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
* 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*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Булах Iгор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, Нацiональний Унiверситет Києво-Могилянська Академiя, магiстр - бiзнес адмiнiстрування
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Оболонь", заступник директора продажу з логiстики.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на 3 роки
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера,
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний
Кількість
код юридичної особи акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової
ради - головний
бухгалтер

Бахов Iван Iванович

д/н

789

0.24267440108

789

0

0

0

Член Наглядової
ради

Онищук Любов Iванiвна

д/н

580

0.17839182842

580

0

0

0

Член Наглядової
ради

Горбань Iван
Миколайович

д/н

524

0.16116778981

524

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Стрiлець Сергiй
Павлович

д/н

430

0.13225601072

430

0

0

0

Голова
Наглядової ради

Блощаневич Сергiй
Михайлович

д/н

426

0.13102572225

426

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Бiляк Павло Павлович

д/н

410

0.12610456836

410

0

0

0

Член Наглядової
ради

Голоско Анатолiй
Леонiдович

д/н

400

0.12302884718

400

0

0

0

Член Наглядової
ради

Петренко Володимир
Iллiч

д/н

380

0.11687740482

380

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Хоменко Тамара
Михайлiвна

д/н

379

0.11656983271

379

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кравець Сергiй
Васильович

д/н

370

0.11380168364

370

0

0

0

Член Наглядової
ради

Гарбарчук Олена
Петрiвна

д/н

252

0.07750817372

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Ваннiкова Катерина
Василiвна

д/н

150

0.04613581769

150

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Лiсiцина Олена Сергiївна

д/н

114

0.03506322144

114

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Литвиненко Наталiя
Федорiвна

д/н

68

0.02091490402

68

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кришталь Людмила
Григорiвна

д/н

30

0.00922716353

30

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Полюхович Олег
Григорович

д/н

20

0.00615144235

20

0

0

0

Член Наглядової
ради

Ярешко Андрiй
Олександрович

д/н

20

0.00615144265

20

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Остапенко Олеся
Анатолiївна

д/н

10

0.00307572117

10

0

0

0

Член Наглядової
ради

Пейко Валерiй Петрович

д/н

6

0.00184543270

6

0

0

0

Генеральний
директор

Булах Iгор Васильович

д/н

1

0.00030757211

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Шпраха Василь
Васильович

д/н

0

0.00400000000

0

0

0

0

5359

1.65227898007

5359

0

0

0

Усього

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)
Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Дочiрнє пiдприємство ПрАТ
"Оболонь"-"Красилiвське"

22985686

31000 Україна Хмельницька
Красилiвський район, м. Красилiв
вул. Будiвельна, 3,

78030

Приватне пiдприємство
"Премiум-1"

35962617

04655 Україна м. Київ Оболонський
район, м. Київ вул. Богатирська,
буд. 1,

Приватне пiдприємство "Свiтле"

35962580

Приватне пiдприємство
"Оксамитове"

35962565

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

23.9999

78030

0

65060

20.0106

65060

0

04655 Україна м. Київ Оболонський
район, м. Київ вул. Богатирська, 1,

45840

14.0991

45840

0

04655 Україна м. Київ Оболонський
район, м. Київ вул. Богатирська,
буд. 1,

42869

13.1853

42869

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

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

Фiзичнi особи не володiють 10% та бiльше акцiй емiтента.
Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

0

231799

71.2949

231799

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних зборів*
Дата проведення

26.04.2018

Кворум зборів**

Опис

позачергові

X

90.66
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень;2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв;3. Звiт
Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк; 4. Затвердження звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї;5. Розгляд звiту Наглядової ради та затвердження заходiв за результатами
його розгляду;6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 7. Затвердження рiчного звiту Товариства
за 2017 рiк; 8. Розподiл прибутку Товариства за 2017 рiк; 9. Про обрання Президента ПрАТ “ОБОЛОНЬ”; 10. Прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Шленський Олександр Анатолiйович - Голова комiсiї;
Семенюк Людмила Федорiвна, Калiтенко Валентина Вiкторiвна, Ноль Галина Олексiївна, Комаренко Валентина
Анатолiївна — члени комiсiї. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них
обов’язкiв у повному обсязi.
2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi по питаннях порядку денного – до 20
хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин; запитання учасникiв зборiв подаються в письмовiй формi.
3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити. Заходи
за результатами розгляду звiту Виконавчого органу затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати
задовiльною.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.
5. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2017 рiк затвердити. Заходи за результатами розгляду звiту
Наглядової ради затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.
6. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
Заходи за результатами розгляду зовнiшнього аудиту затвердити.
7. Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк затвердити.
8. Сто вiдсоткiв чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 роцi направити на розвиток виробництва.
9. У вiдповiдностi до положень Статуту обрати Президента ПрАТ “ОБОЛОНЬ”.
1. Слободян Олександр В'ячеславович.
10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його поточної
дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:
№ з/п
1
Зазначення характеру правочинiв, на здiйснення яких надано попередню згоду
Правочини про продаж Товариством корпоративних прав, в тому числi цiнних паперiв, часток у статутному капiталi
пiдприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБОЛОНЬ», дочiрнiх пiдприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активiв та
активiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв /тис.грн./
3000000 три мiльярди гривень
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi /тис.грн./ 5736728
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi /%/
52,29
Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним згiдно iз чинним законодавством
представнику, на здiйснення всiх необхiдних дiй, в тому числi право пiдпису, для вчинення (виконання) вiд iменi
Товариства значних правочинiв на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

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

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2016

за привілейованими акціями

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
Опис

01.01.2017/0грн
За результатами перiоду, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались, виплачувались за попереднi
перiоди: за 2011 рiк - 4230000 грн., за 2012 рiк - 5775000 грн., за 2013 рiк - 7177400 грн. Всього - 17182400 грн.
За результатами звiтного перiоду дивiденди також не нараховувались та не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський, м. Київ вул. Лєскова,9 ,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ3498040

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 499-15-11

Факс

499-15-11

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Опис: АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

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 Подiльський, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07/08

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Опис: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил
Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР
01.10.2013 рiшення № 2092.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНТ ТОРТОН ЛЕГIС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34764976

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ Шевченкiвський район м. Київ вул. Сiчових Стрiльцiв, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3915

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.12.2006

Міжміський код та телефон

(044) 484 33 64

Факс

(044) 484 32 11

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНТ ТОРТОН ЛЕГIС" надає аудиторськi послуги
емiтенту

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску 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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

204/10/1/11

Територiальне
управлiння
ДКЦПФР в м.
Києвi та Київськiй
областi

UА 4000120521 UА

Акція проста
бездокументарна
іменна

100

325127

32512700

100

1

18.05.2011

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента
здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не
здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не
знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: переведення акцiй випущених в документарнiй формi в
бездокументарну (дематерiалiзацiя). Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна Кількість
вартість
у випуску
(грн)
(штук)

Загальна
Процентна
Термін
номінальна
ставка за
виплати
вартість
облігаціями
процентів
(грн)
(у відсотках)

Форма
існування та
форма випуску

Сума
виплаченого
процентного
доходу у
звітному
періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2017

д/н

д/н

0.00

0

Бездокументарні
іменні

0.00

0

0

0.00

31.12.2017

Опис

Опис: Емiтент в звiтному роцi процентнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами
емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя
щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не
подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

2) дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

01.01.2017

д/н

д/н

0.00

0

Бездокументарні іменні

0.00

31.12.2017

Опис

Опис: Емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.
Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна Кількість
вартість
у випуску
(грн)
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування товару (послуги), під
який здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01.01.2017

д/н

д/н

0.00

0

Бездокументарні
іменні

0.00

Опис: Емiтент дисконтнi облiгацiї не
випускав. Iнформацiя про внутрiшнi
ринки, на яких здiйснюється торгiвля
цiнними паперами емiтента: не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi
ринки, на яких здiйснюється торгiвля
цiнними паперами емiтента: не
здiйснюється. Iнформацiя щодо факту
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв

31.12.2017

емiтента на фондових бiржах: в
лiстингу/делiстингу не знаходяться.
Заяви для допуску на бiржi не
подавались. Мета додаткової емiсiї: не
здiйснювалась.
Опис

Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3. Інформація про інші цінні папери
1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата
випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску
(грн)

Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

31.12.2017

Акція привілейована
бездокументарна
іменна

0.00

0.00

Товариство iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає
реєстрацiї) не випускало.

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя
щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не
здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

Опис

2) інформація про похідні цінні папери

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію

Вид
похідних
цінніх
паперів

Різновид
похідних
цінних
паперів

1

2

3

4

31.12.2016

д/н

Опціон на
Опціон на купівлю без
купівлю без
поставки
поставки
базового
базового
активу
активу
(цінних
паперів)

Строк
Строк
Строк
Серія
(термін)
розміщення
дії
виконання
5

д/н

6

7

д/н

д/н

8

д/н

Кількість
похідних
цінних
паперів у
випуску
(шт.)

Обсяг
випуску
(грн)

Характеристика базового активу

9

10

11

0.00

Товариство похiднi цiннi папери не
випускало. Торгiвля на внутрiшнiх
та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. В
лiстингу/делiстингу не знаходяться.
Заяви для допуску на бiржi не
подавались. Додаткова емiсiя не
здiйснювалась. Дострокове
погашення: не передбачається.

0

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
Кількість акцій,
Номер свідоцтва
Номінальна
Дата реєстрації
зарахування/списання
Вид дії:
що
про реєстрацію
вартість
випуску акцій, що
акцій на рахунок/з
викуп/продаж викуплено/продано
випуску акцій, що
(грн)
викуплено/продано
рахунку емітента
(шт.)
викуплено/продано

Найменування
Частка від
органу, що
статутного
зареєстрував
капіталу
випуск акцій, що
(у
викуплено/продано відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

01.01.2017

викуп

0

100

01.01.2017

д/н

д/н

0

Опис Викупу (продажу ранiше викуплених Товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

XI. Опис бізнесу
Iсторiя корпорацiї бере початок у 1974 роцi, коли почався намив майданчика для будiвництва броварнi. Вiдкриття виробництва було
приурочене до Олiмпiйських iгор 1980 року. В 1980 вiдбувається офiцiйне вiдкриття Київського пивзаводу №3, що було приурочено до
22 Олiмпiйських iгор, та випуск першої партiї пива. В 1986 на базi Київського пивзаводу №3 створено пивобезалкогольне об'єднання
"Оболонь", до якого ввiйшли також Київський пивзавод № 1, Київський пивзавод № 2 та Фастiвський пивзавод. В 1993 приватизоване
пiдприємство отримує юридичний статус закритого акцiонерного товариства. В 1998 роцi вперше в галузi ЗАТ "Оболонь" отримує
мiжнародний сертифiкат на систему управлiння якiстю ISO-9001 версiї 1994 року, що засвiдчує високий рiвень усiх процесiв та
здатностi українського пiдприємства випускати продукцiю свiтового рiвня. В 2004 запущено найбiльшу лiнiю розливу пива в Європi
потужнiстю 110 тис. пляшок на годину. Iз запуском нової лiнiї розливу завод "Оболонь" увiйшов до трiйки найпотужнiших пивоварних
заводiв Європи. В 2008 роцi ЗАТ "Оболонь" першим серед пiдприємств харчової промисловостi сертифiкувало чотири системи
управлiння одразу. Компанiя "Оболонь" пiдтвердила вiдповiднiсть вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (Системи управлiння якiстю), ДСТУ
ISO 22 000:2007 (Системи управлiння безпечнiстю харчових продуктiв), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи екологiчного керування),
ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006 (Системи управлiння безпекою та гiгiєною працi). В 2009 роцi вiдбулося урочисте вiдкриття солодового
заводу в смт. Чемерiвцi Хмельницької областi, який є одним iз найсучаснiших у Європi. Iнвестицiї у проет склали $ 100 млн.
Потужнiсть пiдприємства складає 120 тис. тонн солоду на рiк. В 2009-2011 роках введено в експлуатацiю реконструкцiю виробничого
комплексу в м. Олександрiя, що запровадило виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв в склянiй тарi, ПЕТ пляшках та
жестяних банках, а також лiнiю розливу в кеги, запроваджено випуск тари (ящики) та крiпильно- пакувальної стрiчки, збудовано
фiрмовий магазин тощо. Загальнi iнвестицiї в виробничий комплекс становили понад 50 млн.грн. Крiм того в 2012 роцi ПАТ “Оболонь”
розпочала в м.Олександрiя виробництво преформ для ПЕТ пляшок вагою 31,7 г (1л) та 34,7 г (1,25л), кошторис будiвництва становив
62 млн.грн. В 2012 роцi завершилася реконструкцiя ДП ПАТ “Оболонь” “Пивоварня Зiберта” в м. Фастiв (ТОВ "Пивоварня Зiберта", що
дозволило збiльшити його потужнiсть до 10 млн.дал пива на рiк. В 2012-2015 роках виконувалася реконструкцiя виробничих
потужностей ДП ПАТ “Оболонь” “Красилiвське”: реконструйовано цех розливу № 1 та склад готової продукцiї № 2, водопiдготовку, в
2015 роцi запроваджено випуск нового для корпорацiї виду продукцiї – настоянок. Загальна вартiсть проектiв становила понад 30
млн.грн. В 2012 роцi на ПрАТ “Дятькiвцi” в м. Коломия запроваджено виробництво снекiв. В 2013 роцi введено в експлуатацiю 1-шу та
2-у черги реконструкцiї пiдприємства з доведенням потужностi до 130 млн.дал пива на рiк. Iнвестицiї у проект склали бiльше 420
млн.грн. Крiм того в 2014 роцi введено в експлуатацiю пiсля реконструкцiї цех розливу №2 та започатковано випуск бутильованої води.
Наприкiнцi 2014 року завершено розширення елеватора солодового заводу в смт. Чемерiвцi Хмельницької областi, додатковi 14 силосiв
якого дозволили збiльшити потужнiсть на 2160 м3. Iнвестицiї у проект становили 20,5 млн.грн. В кiнцi 2017 року ПрАТ "Оболонь"
здiйснило продаж дочiрньої компанiї ТОВ "Оболонь-Агро".
Структура ПрАТ "Оболонь" формувалася довгi роки пiд впливом стратегiї розвитку, що направлена на диверсифiкацiю виробництва,
перехiд на сировину власного виробництва, iнновацiйний пiдхiд, абсолютну екологiчну безпеку та повну соцiальну вiдповiдальнiсть.
ПрАТ "Оболонь" має слiдуючi дочiрнi пiдприємства: ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилiвське", Хмельницька обл., м. Красилiв, вул.
Будiвельна, 3, ТОВ " "Пивоварня Зiберта", Київська обл., м. Фастiв, вул. Пушкiнська, 3, IП "Оболонь-Русь", Республiка Бiлорусь.
Емiтент фiлiй та представництв не має i в найближчий час створювати не планує. В кiнцi 2017 року ПрАТ "Оболонь" здiйснило продаж
дочiрньої компанiї ТОВ "Оболонь-Агро". ПрАТ "Оболонь" об'єднує головний завод, два вiдокремленi цехи, два дочiрнiх пiдприємства
та пiдприємства з корпоративними правами де загалом працює близько 5 тис. людей. Основнi структурнi одиницi ПрАТ "Оболонь":
Головний завод у мiстi Києвi (виробництво пива, безалкогольної продукцiї, мiнеральної води, пивної дробини та iн.); дочiрнi
пiдприємства ТОВ "Пивоварня Зiберта", м. Фастiв, Київська обл. (виробництво пива) та ДП ПрАТ "Оболонь"Красилiвське", м.
Красилiв, Хмельницька обл. (виробництво мiнеральної води, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв); пiдприємства з
корпоративними правами ПАТ "Охтирський пивоварний завод", м. Охтирка, Сумська обл. (виробництво пива, безалкогольних напоїв,
солоду), ПрАТ "Бершадський комбiнат", м. Бершадь, Вiнницька обл. (виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв), ПрАТ
"Дятькiвцi", м. Коломия, Iвано-Франкiвська обл. (виробництво снекiв), С.П. ТОВ "Оболонь-Аурелiя", Республiка Молдова (купiвляпродаж пива та безалкогольної продукцiї), ПрАТ "Рокитнiвський скляний завод", смт. Рокитне, Рiвненська обл. (виробництво
склотари). Вiдокремленi цехи: Завод у м. Олександрiя, Кiровоградська обл. (виробництво безалкогольних та слабоалкогольних напоїв,
переробка ПЕТ пляшки, виробництво бандажної стрiчки), Солодовий завод у смт. Чемерiвцi, Хмельницька обл. (виробництво солоду).
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) ПрАТ "Оболонь": 2602. Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осiб): немає. Фонд оплати працi:338219 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або
зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi збiльшився на 22075 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: В звiтному перiодi працiвники емiтента проходили курси
пiдвищення квалiфiкацiї згiдно графiку, встановленому на пiдприємствi.
Емiтент належить до наступних об'єднань пiдприємств: 1) Асоцiацiя платникiв податкiв України, код за ЄДРПОУ - 21704946,
мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 24/11в; 2) Спiлка пiдприємцiв МСППУ, код за ЄДРПОУ - 21660226,
мiсцезнаходження - 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд. 22, оф. 37; 3) Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України,
код за ЄДРПОУ - 16307261, мiсцезнаходження - 03150, м. Київ, вул. Щорса, буд. 11; 4) Всеукраїнська громадська органiзацiя
"Український союз промисловцiв i пiдприємств", код за ЄДРПОУ - 00036897, Асоцiацiя платникiв податкiв України, код за ЄДРПОУ 21704946, мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34.
Емiтент спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводив.
Товариству пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило.

Органiзацiя, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється емiтентом вiдповiдно до Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку на пiдставi наказу про
облiкову полiтику № 1/0/3-14 вiд 02.01.2014 року, внесення змiн згiдно наказу № 1/1/3-14 вiд 02.09.2015 р. Облiковою полiтикою
пiдприємства передбачено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по
методу середньозваженої собiвартостi. Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.
Основними видами продукцiї емiтента є пиво, безалкогольнi напої, мiнеральна вода, слабоалкогольнi напої, солод. "Оболонь" є
нацiональним виробником пива в Українi зi стовiдсотковим українським капiталом. Окрiм позицiй на пивному ринку, корпорацiя
"Оболонь" має разноманiтний портфель безалкогольної продукцiї. Цей портфель включає в себе ТМ "Живчик" - один iз
найулюбленiших сiмейних напоїв українцiв, лiнiйку традицiйних лимонадiв - так звану "Ностальгiчну серiю" (паритетний лiдер
вiдповiдного сегменту ринку), квас "Старокиївський", який у 2015 р увiйшов до трiйки лiдерiв ринку квасу України, широкий
асортимент мiнеральних та питних вод (Оболонська, Збручанська, Аквабаланс, Прозора, та iншi регiональнi води). Основними ринками
збуту продукцiї корпорацiї є Україна, Молдова, Бiлорусь та країни Прибалтii. Галузь характеризується жорсткою конкуренцiєю та
великим ступенем впливу цiнового фактору на прийняття рiшення про покупку. Сировина - основнi види сировини: ячмiнь, цукор,
хмiль, рисова сiчка, кукурудзяна крупа, солод. Сировина придбається як у виробникiв на ринку України так i за кордоном.
В акцiонерному товариствi постiйно дiє програма модернiзацiї, розширення виробництва, постiйно здiйснюються капiтальнi iнвестицiї.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не
заключались.
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами у
ПрАТ "Оболонь" та його дочiрнiх пiдприємств (далi Група) визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної
експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв Групи
на кiнець звiтного перiоду: 11892111 тис. грн. Сума нарахованого зносу Групи: 6708705 тис.грн.Станом на 31 грудня 2017 р. деякi
об'єкти основних засобiв Групи iз залишковою вартiстю 3 832 434 тис. грн. були у заставi з метою забезпечення кредитiв. Оцiнка
виробничого обладнання станом на 31 березня 2016 року була здiйснена незалежним оцiнювачем – українською компанiєю, що має
лiцензiю на здiйснення дiяльностi по оцiнцi згiдно з вимогами законодавства України.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: -поглиблення економiчної кризи, втрата контролю над частиною територiї на Сходi
країни, значне скорочення, а пiд час i втрата традицiйних ринкiв збуту продукцiї; - девальвацiя нацiональної валюти, великi курсовi
рiзницi, зростання курсiв iноземних валют ( придбання обладнання, сировини, матерiалiв за кордоном, розрахунки за кредитами);
наявнiсть нестабiльної ситуацiї на ринку сировини; значне зростання вартостi на основну сировину, допомiжнi матерiали та
енергоносiї; - суттєве зниження купiвельної спроможностi населення; -вiдсутнiсть льотного кредитування, лiквiдацiя понад 70
банкiвських установ та велика кiлькiсть банкiв, що мають проблемний стан; - нестабiльнiсть нормативно - правового поля; - постiйне
посилення фiскального тиску, збiльшення податкового навантаження, зростання адмiнiстративного тиску, вiднесення пива до
алкогольних напоїв; значне збiльшення ставок акцизного збору на пиво та слабоалкогольнi напої, пiдвищення нормативiв справляння
плати за надра та використання пiдземних та поверхневих вод для пiдприємств, пiдвiщення орендної плати за землю та земельного
податка; - висока конкуренцiя в галузi.
В звiтному роцi сплачено Групою штрафних санкцiй у сумi 2077 тис. грн.
Понад пiвтора десятилiття корпорацiя «Оболонь» активно займається iнвестуванням в соцiальнi проекти. Цей напрямок дiяльностi
багатогранний i включає: освiтнi проекти, допомогу соцiально незахищеним прошаркам населення, сприяння вiдродженню духовностi
та iсторико-культурної спадщини, розвиток спорту. «Оболонь» щороку формує соцiальний бюджет i видiляє частину продукцiї в
рамках соцiально значущих для суспiльства проектiв. За останнi 15 рокiв забезпечено вихiд понад 200 пiдручникiв, посiбникiв, збiрок,
каталогiв, довiдникiв, художньої, наукової, iсторичної та дитячої лiтератури. Особливий акцент робиться на пiдтримку книг, якi
сприяють вихованню нацiональної свiдомостi, українських пiдручникiв, iсторичної лiтератури.
На кiнець звiтного року укладених, але не виконаних договорiв, на суттєву вартiсть, пiдприємство не має.
Стратегiя корпорацiї «Оболонь» нацiлена на задоволення вимог та очiкувань замовникiв i, за рахунок цього, на утримання позицiї на
ринку пива та безалкогольних напоїв в умовах економiчної кризи в Українi при постiйнiй увазi до високої якостi продукцiї, збереження
навколишнього середовища, забезпечення гiдних та безпечних умов працi, розвиток та професiйне навчання персоналу. «Оболонь»
впроваджує iнновацiйнi та енергозберiгаючi технологiї, що покращує екологiчнi характеристики виробництва, мiнiмiзує шкiдливi
викиди у довкiлля та забезпечує ощадливе використання ресурсiв. На пiдприємствах групи впроваджена i сертифiкована система
управлiння безпекою та гiгiєною працi OHSAS 18001:2007.
Товариство в звiтному перiодi самостiйно дослiджень та розробок не проводило. В акцiонерному товариствi постiйно дiє програма
контролю виробництва та якостi продукцiї.

В адмiнiстративний суд в 2016 роцi було подано 3 позови, з них: 1. До органiв державної податкової служби ПАТ «Оболонь» в 2016
роцi було подано 2 позови про повернення помилково сплачених податкiв. Один позов задоволено повнiстю, по iншому продовжується
розгляд. 2. Залишилося не розглянутою в касацiйному судi (Вищий суд) 1 справа по касацiйнiй скарзi СДПI по рiшенню на користь
ПАТ «Оболонь» з податку на прибуток в зв’язку з методичною помилкою по декларацiї за 2007 рiк 3. До державної екологiчної
iнспекцiї подано 1 позов про часткове скасування припису про зобов`язання провести державну екологiчну експертизу, розгляд якого
продовжується у письмовому провадженнi.
Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi, не має.

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:

5421561

5141361

0

0

5421561

5141361

будівлі та споруди

1691107

1609331

0

0

1691107

1609331

машини та
обладнання

3645230

3470528

0

0

3645230

3470528

транспортні
засоби

60729

40470

0

0

60729

40470

земельні ділянки

13675

10897

0

0

13675

10897

інші

10820

10135

0

0

10820

10135

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

5421561

5141361

0

0

5421561

5141361

інші
Усього

Амортизацiяосновних засобiв ПрАТ "Оболонь" та його дочiрнiх компанiй (далi Група) нараховується за лiнiйним методом на основi
наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдниз активiв: Будiвлi - 5-40 рокiв, Машини та обладнення - 3-20 рокiв,
Опис Транспортнi засоби - 3-12 рокiв, Iншi основнi засоби - 3-15 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв Групи на 31.12.2017 - 11 850 066 тис.
грн. Ступiнь зносу - 56,61%. Станом на 31 грудня 2017 року деякi основнi засоби iз залишковою вартiстю 3 832 434 тис. грн. були у заставi з
метою забезпечення кредитiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

2495482

2318240

Статутний капітал
(тис. грн.)

73144

73144

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

73144

73144

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 2422338 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 2422338 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 2245096 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 2245096 тис.грн.

Висновок

Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

2442193

X

X

у тому числі:
ТОВ "Порше Мобiлiтi" (в $)

19.12.2012

1502

0

15.05.2018

ПАТ Укрiнбанк, угода № 01/12

26.02.2013

40000

0

10.08.2016

ПАТ Петрокомерц, угода № 036-10-12

25.06.2014

9093

0

01.02.2016

ПАТ Петрокомерц, угода № 051-11-13

14.11.2013

30000

0

01.10.2016

ПАТ Ексiмбанк, угода № 7113К12/SL-46-ЕХI (в
$)

27.06.2013

96653

0

31.07.2021

Credit Agricole, угода № N/A (в $)

29.01.2014

201500

0

30.09.2021

ВАТ РБА Київ, угода № 010/42/601

25.11.2011

73958

0

31.07.2021

ВАТ РБА Київ, угода № 010/08/4116

16.10.2008

29252

0

31.07.2021

Фiлiя ВАТ Укрсоц, угода № 037-СВ (в $)

17.12.2009

35730

0

31.07.2021

Фiлiя ВАТ Укрсоц, угода № 160-СВ (в $)

17.12.2009

46027

0

31.07.2021

IНГ Банк, угода №_10/018 (в $)

19.07.2010

282662

0

31.07.2021

IНГ Банк, угода № 02/73 (в $)

24.01.2013

309209

0

31.07.2021

ЄБРР, угода б/н (в $)

18.09.2019

1082991

0

31.07.2021

АТ "Ощадбанк", угода №33

03.04.2014

8275

0

31.10.2019

АТ "Ощадбанк", угода №989

28.11.2014

30000

0

31.10.2019

ПАТ "ВТБ БАНК", угода №18

13.08.2008

6248

0

27.12.2019

Credit Agricole, угода № N/A

25.03.2014

13500

0

30.09.2021

ПАТ Укрiнбанк, угода №08-10

30.07.2013

10487

0

01.09.2016

ПАТ Укрiнбанк, угода № 14/07

24.01.2013

1900

0

10.07.2016

ПАТ Укрiнбанк, угода №_10/11

18.11.2011

4093

0

17.11.2015

ПАТ Укрiнбанк, угода № 14/07 (в $)

24.01.2013

129113

0

10.07.2016

X

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

340000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

5459171

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

7901704

X

X

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Зобов'язань за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами,
за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

Основний вид продукції*

у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)

у грошовій
формі (тіс.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Емiтент не здiйснює види
дiяльностi, передбаченя п. 1 Гл. 4
Розд. III Рiшення К №2826 вiд
03.12.13з.

д/н

0

0

д/н

0

0

№ з/п

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченя п.1 Гл.4 Розд. III Рiшення К №2826
вiд 03.12.13р.

0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

07.04.2017

10.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.04.2017

14.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

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

ТОВ "ГРАНТ ТОРТОН ЛЕГIС"
34764976
вул. Сiчових Стрiльцiв, 60, м. Київ, 04050, Україна
3915 21.12.2006

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

303/4
27.11.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
Крiм того, ми звертаємо Вашу увагу на те, що консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена у
форматi, який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року,
який базується на принципах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але має певний перелiк
особливостей у частинi обов’язкового змiсту та формату звiтностi, який не може бути
вiдкоригований з
урахуванням особливостей господарської дiяльностi суб’єкта господарювання, а саме: фiнансова
звiтнiсть має вичерпаний, унiфiкований перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма компанiями,
якi формують звiтнiсть. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

Номер та дата договору на проведення аудиту

н/б
14.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

02.02.2018
23.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

23.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

400000

Текст аудиторського висновку (звіту)
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПрАТ «ОБОЛОНЬ» (далi - Компанiя), та її дочiрнiх компанiй (далi разом - Група), що складається зi
консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., i консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi,
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 впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що
додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
1. Ми не отримали фiнансову звiтнiсть, аудит якої проводився, яка пiдтвердила б iнвестицiї Групи в асоцiйовану компанiю в сумi 0 тисяч гривень та 0 тисяч
гривень станом на 31 грудня 2017 року i 2016 року вiдповiдно, а також її частку в збитку цiєї асоцiйованої компанiї в сумi 5 512 тисяч гривень за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2017 та збитку 4 684 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016, включених в сукупний збиток за роки, що завершилися на вказанi
дати вiдповiдно, як це вказано в Примiтцi 9 до консолiдованої фiнансової звiтностi; ми також не змогли отримати достатньої впевненостi за допомогою iнших
аудиторських процедур щодо балансової вартостi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї або долi в доходi.
2. Група не розкрила iнформацiю щодо назви своєї основної контролюючої сторони. Дане розкриття є обов'язковим вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi МСБО 24 «Пов'язанi сторони: розкриття iнформацiї».
3. Як вказано в Примiтцi 9 до консолiдованої фiнансової звiтностi, Група володiє iнвестицiями в частцi участi в певних асоцiйованих компанiях i дочiрнiх
пiдприємствах. Частка участi, яка контролюється Групою, коливається вiд 26 до 98 вiдсоткiв. Станом на 31 грудня 2017 i 2016 рокiв, такi iнвестицiї враховуються
за собiвартiстю у сумi 18 522 тисяч гривень i 18 931 тисяч гривень вiдповiдно. Дана практика суперечить Мiжнародному стандарту фiнансової звiтностi МСБО 28
«Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї», МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Вплив таких вiдхилень вiд
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на консолiдовану фiнансову звiтнiсть не був визначений.
4. Група класифiкує тару для продукцiї багаторазового використання як запаси, що, на нашу думку, вступає в суперечнiсть з Мiжнародним стандартом фiнансової
звiтностi МСБО 2 «Запаси». На нашу думку, така тара повинна класифiкуватися як устаткування i враховуватися згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової
звiтностi МСБО 16 «Основнi засоби».
5. В 2016 роцi Група вiдобразила в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi результати оцiнки справедливої вартостi основних засобiв, яка була здiйснена станом на 1
лютого 2016 року незалежним оцiнювачем – українською компанiєю, що має лiцензiю на здiйснення дiяльностi по оцiнцi згiдно з вимогами законодавства
України. Ми не отримали достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрностi результатiв даної оцiнки. Як наслiдок даної оцiнки, балансова вартiсть
основних засобiв в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 збiльшена на суму 1 111 351 тис. грн. та 1 187 185 тис грн.

вiдповiдно, амортизацiя в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за роки що закiнчилися зазначеними датами збiльшена на 75 834 тис. грн. та 296 659 тис. грн.
вiдповiдно, iншi операцiйнi витрати в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за рiк що закiнчився 31.12.2016 збiльшенi на суму 20 540 тис. грн., iнший
додатковий капiтал в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 збiльшений на суму 1 140 336 тис. грн. та 1 228 661 тис. грн.
вiдповiдно.
6. В примiтцi 29 до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи розкрито результати дiяльностi та чистi грошовi потоки вiд припиненої дiяльностi компанiї ТОВ
«Оболонь Агро». Проте, всупереч вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть», Група не вiдобразила фiнансовий результат компанiї ТОВ «Оболонь Агро» вiдокремлено вiд консолiдованого фiнансового результату Групи в
консолiдованому звiтi про фiнансовi результати за 2017 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
рiчної фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї 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, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших
реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової
звiтностi.
* 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.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05391057

за КОАТУУ

8038000000

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

230
11.05

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
м. Київ, вул. Богатирська, 3

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти фінансової
звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

9810

8337

0

первісна вартість

1001

43114

43259

0

накопичена амортизація

1002

-33304

-34922

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

24363

48455

0

Основні засоби:

1010

5421561

5141361

0

первісна вартість

1011

11765383

11850066

0

знос

1012

-6343822

-6708705

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

18931

18522

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

14

14

0

Усього за розділом I

1095

5474679

5216689

0

Запаси

1100

881787

750563

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

II. Оборотні активи

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

169695

297870

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

35477

51466

0

з бюджетом

1135

39468

71280

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

10414

8047

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9597

430965

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

48394

46172

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

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

5707

16455

0

Усього за розділом II

1195

1190125

1664771

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

6664804

6881460

0

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

73144

73144

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3129549

2945067

0

Додатковий капітал

1410

8353

8353

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

-116

546

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-879110

-518048

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 13580 )

( 13580 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2318240

2495482

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

474967

511172

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

432673

2037873

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

329260

237082

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

Пасив
I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

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

1236900

2786127

0

Короткострокові кредити банків

1600

1993283

417962

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

703976

830232

0

за розрахунками з бюджетом

1620

119504

150294

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

340

282

0

за розрахунками зі страхування

1625

4992

5364

0

за розрахунками з оплати праці

1630

46415

51430

0

за одержаними авансами

1635

82270

46900

0

за розрахунками з учасниками

1640

1876

1876

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

9023

10306

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

148325

85487

0

Усього за розділом IІІ

1695

3109664

1599851

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

6664804

6881460

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що надана
iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв
пiдприємства

Керівник

Булах Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Бахов Iван Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05391057

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

4963232

4310214

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

( 3565168 )

( 3290800 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1398064

1019414

Стаття

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

88488

62589

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

( 296579 )

( 285569 )

Витрати на збут

2150

( 1111347 )

( 968802 )

Інші операційні витрати

2180

( 29144 )

( 61663 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

49482

0

збиток

2195

(0)

( 234031 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

97691

8604

Інші доходи

2240

430848

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 314744 )

( 463655 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( -381 )

( -1060 )

Інші витрати

2270

( 42861 )

( 222030 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

220797

0

збиток

2295

(0)

( 910052 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-44217

24809

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

176580

0

збиток

2355

(0)

( 885243 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

1507214

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

662

1478

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

662

1508692

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

-271298

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

662

1237394

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

177242

352151

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2960495

2807074

Витрати на оплату праці

2505

448146

419131

Відрахування на соціальні заходи

2510

95052

89353

Амортизація

2515

451790

702113

Інші операційні витрати

2520

1107101

709162

Разом

2550

5062584

4726833

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

325127

325127

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

325127

325127

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.5431

-2.7228

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.5431

-2.7228

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Визначення балансового прибутку вiдбувається згiдно з чиним законодавством
України.

Керівник

Булах Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Бахов Iван Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05391057

(найменування)

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

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

6143097

5337611

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

6158

6281

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

57131

90683

Надходження від повернення авансів

3020

561

1818

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1192

3198

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

178

39

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

75892

83583

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3788344 )

( 2983697 )

Праці

3105

( 407522 )

( 351255 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 103553 )

( 91666 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 5219 )

( 2129 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 320161 )

( 352706 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1288479 )

( 1215169 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1215 )

( 6783 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 2112 )

( 2584 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 42075 )

( 44683 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

325529

472541

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

168490

0

необоротних активів

3205

2762

5294

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

2043

6022

дивідендів

3220

381

1060

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

3255

(0)

(0)
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

( 145484 )

( 167677 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

28192

-155301

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

68834

34000

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

-153722

-138418

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 270388 )

( 240189 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( 1772 )

( 9820 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-357048

-354427

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-3327

-37187

Залишок коштів на початок року

3405

48394

85236

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1105

345

Залишок коштів на кінець року

3415

46172

48394

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що надана
iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про рух коштiв пiдприємства.

Керівник

Булах Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Бахов Iван Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05391057

(найменування)

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

Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

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
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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

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

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
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III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05391057

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

73144

3129549

8353

-116

-879110

0

-13580

2318240

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

Скоригований
залишок на
початок року

0

0

0

0

0

0

0

4095

73144

3129549

8353

-116

-879110

0

-13580

2318240

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

176580

0

0

176580

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

662

0

0

0

662

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
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

-184482

0

0

184482

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-184482

0

662

361062

0

0

177242

Залишок на
кінець року

4300

73144

2945067

8353

546

-518048

0

-13580

2495482

Примітки

Змiни розмiру статутного фонду, кiлькостi акцiй, їх вартостi в звiтному роцi не
було.

Керівник

Булах Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Бахов Iван Iванович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
Приватне акцiонерне товариство «Оболонь» («Пiдприємство») та його дочiрнi пiдприємства (далi разом – «Група») виготовляють та
продають пиво, мiнеральну воду, прохолоджувальнi та слабоалкогольнi напої пiд рiзними брендами торгової марки «Оболонь».
Пiдприємство було приватизоване i зареєстроване як закрите акцiонерне товариство 29 червня 1993 року.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПрАТ «Оболонь» та дочiрнiх пiдприємств, наведених у наступнiй
таблицi:
Країна реєстрацiї
Частка участi (%) 31.12.2017 31.12.2016 ДП «Пивоварня Зiберта» Україна 100 100 ДП ПрАТ «Оболонь-Красилiвське» Україна 100 100
ТОВ «Оболонь-Агро» Україна - 100 ТОВ «ФК «Оболонь Бровар» Україна 100 100 IП «Оболонь-Русь» Республiка Бiлорусь 100 100
Приватне акцiонерне товариство «Оболонь» фактично володiє та контролює 100% частки участi в ТОВ «ФК «Оболонь Бровар» (прямо
через Пiдприємство 66,7 % та 33,3% участi через пiдконтрольну iнвестицiю ПрАТ «Бершадський комбiнат»).
Пiдприємство зареєстроване на адресою: вул. Богатирська, 3, м. Київ, Україна.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Оболонь» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., була
затверджена керiвництвом Пiдприємства 20 квiтня 2018 року.
2 ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI
Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу облiку за iсторичною вартiстю, за винятком зазначеного в положеннях
облiкової полiтики нижче.
Пiдприємство та його дочiрнi пiдприємства ведуть бухгалтерський облiк у гривнях у вiдповiдностi до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України («П(с)БО»). Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдрiзняється вiд фiнансової звiтностi, складеної у
вiдповiдностi до вимог П(с)БО, тим, що мiстить певнi коригування, якi не вiдображенi в бухгалтерських реєстрах Пiдприємства та якi є
необхiдними для представлення фiнансового стану Групи, результатiв її дiяльностi та руху грошових коштiв у вiдповiдностi до МСФЗ.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях («грн»), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Особливостi операцiйного середовища Групи
В останнi роки Україна переживає полiтичнi та економiчнi потрясiння. Автономна Республiка Крим України була анексована
Росiйською Федерацiєю. У 2017-2016 роках збройний конфлiкт з сепаратистами тривав у деяких районах Луганської та Донецької
областей. Цi подiї спричинили пiдвищення iнфляцiї, девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют,
зменшення ВВП, нелiквiднiсть та нестабiльнiсть фiнансових ринкiв. У сiчнi 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi
мiж Україною та ЄС. У результатi чого Росiйська Федерацiя запровадила торговельне ембарго або iмпортнi мита на основнi українськi
експортнi товари. У вiдповiдь Україна здiйснила подiбнi заходи проти росiйських товарiв.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., рiчна iнфляцiя зросла i досягла 14% (2016 р.: 12%). Економiчна ситуацiя почала стабiлiзуватися в
2016 роцi, що призвело до зростання ВВП за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 на 2% та стабiлiзацiї української гривнi. Це дозволило
Нацiональному банку України скоротити деякi обмеження на iноземну валюту, накладенi протягом 2014-2015 рокiв, у тому числi
зниження необхiдної частки продажу доходiв в iноземнiй валютi до 50% та дозвiл на переведення дивiдендiв. Проте деякi iншi
обмеження були продовженi. Для пiдтримки економiки потрiбне значне зовнiшнє фiнансування.
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї в значнiй мiрi залежить вiд успiху зусиль українського уряду, однак подальшi
економiчнi та полiтичнi подiї зараз важко передбачити.
Заява про вiдповiднiсть
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
Основи консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства та його дочiрнiх пiдприємств станом на 31 грудня кожного
року. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств складена на ту саму дату, що i звiтнiсть Пiдприємства, iз застосуванням узгодженої
облiкової полiтики.
Усi внутрiшньогруповi залишки та операцiї, включаючи нереалiзований прибуток, що виникає в результатi операцiй мiж
пiдприємствами Групи, були виключенi. Нереалiзованi збитки виключаються, крiм випадкiв, коли транзакцiя забезпечує достатньо
свiдчення знецiнення переданого активу.
Дочiрнi пiдприємства повнiстю консолiдуються з дати придбання, що є датою отримання Групою контролю над ними, та продовжують
консолiдуватися до дати втрати такого контролю.
3 СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Використання оцiнок
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на суми,
вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Цi припущення ґрунтуються на iнформацiї, що була вiдома на дату затвердження
консолiдованої фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi оцiнки щодо консолiдованої
фiнансової звiтностi стосуються оцiнки вартостi та строкiв корисної служби основних засобiв, нематерiальних активiв, вiдстрочених
податкiв, резерву сумнiвної заборгованостi та пенсiйних зобов'язань.
Неточнiсть оцiнок
Нижче наведенi основнi припущення стосовно розвитку ситуацiї в майбутньому та iншi основнi джерела неточностей оцiнок на звiтну
дату, якi несуть в собi суттєвий ризик того, що балансовi вартостi активiв та зобов'язань будуть суттєво коригуватись протягом
наступного фiнансового року.
Строки корисної служби основних засобiв
Група оцiнює залишковi строки корисної служби об'єктiв основних засобiв принаймнi на кiнець кожного фiнансового року. Якщо
очiкування вiдрiзняються пiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО 8 "Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв, а
також на суму амортизацiї, визнану у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi всiх нефiнансових активiв. Нефiнансовi
активи перевiряються на предмет зменшення корисностi, коли iснують ознаки того, що балансова вартiсть таких активiв не може бути

вiдшкодована. При визначеннi вартостi використання активiв керiвництво повинне здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв або одиницi, що генерує грошовi потоки, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування для визначення поточної вартостi
цих грошових потокiв.
Резерв сумнiвної заборгованостi
Керiвництво створило резерв сумнiвної заборгованостi для облiку очiкуваних збиткiв внаслiдок нездатностi замовникiв здiйснити
необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвної заборгованостi керiвництво виходило з оцiнок дебiторської заборгованостi
за строками виникнення та статистики списань за попереднi звiтнi перiоди, платоспроможностi замовникiв i змiн у строках платежiв з
боку замовникiв. У випадку погiршення фiнансового стану замовникiв, фактичнi суми списання можуть бути вище очiкуваних.
Поточнi податки
Українське податкове, валютне та митне законодавство постiйно iнтерпретується та змiнюється. До того ж, тлумачення податкового
законодавства податковою адмiнiстрацiєю, що застосовується до операцiйної дiяльностi пiдприємств Групи, може не збiгатися з
тлумаченням керiвництва. В результатi податкова адмiнiстрацiя може поставити пiд сумнiв операцiї i пiдприємства Групи можуть
отримати додатковi податковi зобов'язання, штрафи та вiдсотки, що можуть бути суттєвими. Митна та податкова служби мають право
переглядати податковi зобов'язання за три календарнi роки, що передували року перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть
покривати довшi перiоди. Станом на 31 грудня 2016 керiвництво вважає, що його iнтерпретацiя вiдповiдного законодавства є доцiльною,
та ймовiрно, що податковi, валютнi та митнi позицiї Групи можуть бути затвердженi.
4 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Перерахунок iноземних валют
З огляду на економiчну сутнiсть основних подiй та обставин, функцiональною валютою Групи було визначено гривню.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно облiковуються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiяв на дату операцiї. Монетарнi активи та
зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Всi рiзницi
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Продовження тексту приміток
4 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Перерахунок iноземних валют
З огляду на економiчну сутнiсть основних подiй та обставин, функцiональною валютою Групи було визначено гривню.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно облiковуються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiяв на дату операцiї. Монетарнi активи та
зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Всi рiзницi
вiдображенi у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Немонетарнi активи i зобов'язання в iнших валютах вiдображенi за
iсторичною вартiстю за обмiнним курсом, що дiяв на дату первинної операцiї.
Гривня не є конвертованою валютою за межами України. В Українi офiцiйнi обмiннi курси встановлюються щоденно Нацiональним
банком України (НБУ). Ринковi курси можуть вiдрiзнятись вiд офiцiйних, але в межах вузького коридору, що контролюється НБУ.
Офiцiйнi курси валют, що встановлюються НБУ та в яких Група проводить основнi операцiї:
Офiцiйний курс НБУ Долари США Євро Росiйськi рублi 31 грудня 2017 р. 28.0672 33.4954 0.4870 31 грудня 2016 р. 27.1909 28.4226
0.4511 31 грудня 2015 р. 24.0007 26.2231 0.3293
Облiк в умовах гiперiнфляцiї
Протягом десятирiчного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2000 р., українська економiка вважалася гiперiнфляцiйною. Тому Група
застосувала МСБО 29. Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що немонетарнi статтi, включаючи статтi капiталу, були
перерахованi iз застосуванням вiдповiдних iндексiв iнфляцiї в одиницi вимiру, якi були чиннi на 31 грудня 2000 р., i цi перерахованi
показники були покладенi в основу облiкових записiв у наступних облiкових перiодах.
Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство
Iнвестицiя Групи в асоцiйоване пiдприємство вiдображається за методом участi в капiталi. Асоцiйоване пiдприємство - це пiдприємство,

в якому Група має значний вплив, але яке при цьому не виступає в ролi дочiрнього або спiльного пiдприємства.
Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан
по собiвартостi плюс змiни у частцi Групи в чистих активах асоцiйованого пiдприємства, що вiдбулися пiсля придбання. Пов'язаний з
асоцiйованим пiдприємством гудвiл включається в балансову вартiсть iнвестицiї i не амортизується. Пiсля застосування методу участi в
капiталi, Група визначає, чи необхiдно визнавати додатковий збиток вiд зменшення корисностi чистої iнвестицiї Групи в асоцiйоване
пiдприємство. Частка Групи в прибутках та збитках асоцiйованих пiдприємств вiдображається у консолiдованому звiтi про сукупнi
прибутки та збитки. При змiнах безпосередньо у власному капiталi асоцiйованого пiдприємства, Група визнає свою частку в будь-яких
змiнах та, при необхiдностi, вiдображає її у консолiдованому звiтi про змiни в акцiонерному капiталi. Прибутки чи збитки вiд операцiй
мiж Групою та асоцiйованими пiдприємствами виключаються вiдповiдно до розмiру iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство.
Звiтнi дати асоцiйованого пiдприємства i Групи є iдентичними, а полiтика бухгалтерського облiку асоцiйованих пiдприємств вiдповiдає
полiтицi, яка застосовується Групою стосовно подiбних операцiй i подiй за подiбних обставин.
Основнi засоби
Основнi засоби, за виключенням виробничого технологiчного устаткування, вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу i накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть основних засобiв, придбаних до 1 сiчня 2001 р.,
перерахована в одиницi вимiрювання станом на 31 грудня 2000 року.
Виробниче технологiчне устаткування оцiнюється по справедливiй вартостi, за вирахуванням амортизацiї.Оцiнка основних засобiв
здiйснюється з достатньою регулярнiстю для забезпечення того, щоб справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася
вiд його балансової вартостi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за лiнiйним методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв:
Будiвлi 5-40 рокiв Машини та обладнання 3-20 рокiв Транспортнi засоби 3-12 рокiв Обладнання для збуту 2-7 рокiв Iншi основнi засоби
3-15 рокiв
Дооцiнка балансової вартостi в результатi переоцiнки основних засобiв вiдноситься на резерв переоцiнки, вiдображений у роздiлi
«Капiтал» консолiдованого звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї частини, у якiй вона змiнює зменшення вартостi того ж активу, ранiше
визнаного в консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, i ця частина визнається як прибуток або збиток. Уцiнка балансової
вартостi признається в прибутках або збитках, за винятком випадкiв, коли уцiнка прямо компенсує дооцiнку балансової вартостi цих же
активiв у попередньому перiодi й вiдноситься на резерв переоцiнки.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу й амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу,
щорiчно переноситься з резерву переоцiнки до нерозподiленого прибутку. Пiсля вибуття активу залишковий резерв переоцiнки такого
активу переноситься до нерозподiленого прибутку.
Визнання основного засобу в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi припиняється за умови вибуття активу або коли не очiкується
майбутнiх економiчних вигод вiд його використання чи реалiзацiї. Прибуток чи збиток при списаннi основного засобу (розрахований як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу) включається до консолiдованого звiту про сукупнi
прибутки та збитки у тому роцi, коли визнання активу було припинене.
Залишкова вартiсть основних засобiв, строк корисного використання та методи амортизацiї переглядаються та коригуються за
необхiднiстю в кiнцi кожного фiнансового року.
Незавершене будiвництво вiдображається за собiвартiстю, до складу якої входять капiталiзованi вiдсотки протягом перiоду будiвництва,
i включає незавершенi споруди та нове обладнання, яке має бути встановлене протягом завершення будiвництва. Амортизацiя не
нараховується на об'єкти до моменту завершення будiвництва таких активiв та їх введення в експлуатацiю.
Передоплати за основнi засоби представляють собою авансовi платежi Пiдприємства за обладнання та послуги по його встановленню.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, набутi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, набутих в
результатi об'єднання пiдприємств, є їх справедливою вартiстю на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи
вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Iсторична вартiсть нематерiальних активiв, придбаних до 1
сiчня 2001 р., перерахована в одиницi вимiрювання станом на 31 грудня 2000 року. При реалiзацiї чи вибуттi нематерiальних активiв їх
вартiсть i накопичена амортизацiя вилучаються з фiнансової звiтностi, а прибуток чи збиток, отриманi у результатi їх вибуття
вiдображаються у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за лiнiйним
методом протягом 10-20 рокiв. Балансова вартiсть нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi
подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не може бути повнiстю вiдшкодована.
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 щорiчної перевiрки Група визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за
вирахуванням витрат на реалiзацiю та вартостi використання. Сума очiкуваного вiдшкодування активу визначається для кожного
окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв незалежно 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 дисконтування (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики,
властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовуються рiзнi методики
оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн акцiй дочiрнiх компанiй, що вiльно обертаються
на ринку, чи iншими доступними показниками справедливої вартостi.
Збиток вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi тих
категорiй витрат, що вiдповiдають функцiям активу, кориснiсть якого зменшилась.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже
не iснує або зменшився. При наявностi таких ознак Група здiйснює оцiнку суми вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення
корисностi активу, визнаний в попереднiх перiодах, сторнується лише в тому випадку, якщо були змiненi оцiнки, застосованi для
визначення суми вiдшкодування активу з моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова
вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу не повинна перевищувати балансову
вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яка була б визначена, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки.
Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

Iнвестицiї та iншi фiнансовi активи
У вiдповiдностi до МСБО 39, фiнансовi активи подiляються на фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку; кредити та дебiторську заборгованiсть; iнвестицiї до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу. Пiд час
первiсного визнання в облiку фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, а у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються
як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то в момент визнання в облiку до їх
справедливої вартостi додаються витрати, якi безпосередньо пов'язанi з угодою. Пiсля первiсного визнання фiнансових активiв в облiку,
Група надає їм вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року аналiзує цi активи на предмет
перегляду наданої їм категорiї.
Усi стандартнi операцiї купiвлi i продажу фiнансових активiв визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе
зобов'язання з купiвлi активу. До стандартних операцiй з купiвлi чи продажу належать операцiї з купiвлi чи продажу фiнансових активiв,
у рамках яких вимагається поставка активiв у термiни, передбаченi законодавством чи загальноприйнятi на ринку. Серед своїх
фiнансових активiв Група не визначила наступнi категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, що визнаються у
консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, та iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або визначеними платежами, що не
котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки кредити та дебiторська заборгованiсть в подальшому облiковуються за
амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної вiдсоткової ставки, за мiнусом резерву на знецiнення. Амортизована
вартiсть розраховується, беручи до уваги всi дисконти та премiї, отриманi при придбаннi, та включає комiсiйнi, що є невiд'ємною
частиною ефективної вiдсоткової станки та витрати на укладення угоди. Прибутки та збитки, що виникають при припиненнi визнання
активу в фiнансовiй звiтностi, в разi знецiнення та нарахування амортизацiї, визнаються в консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та
збитки.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, — це непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi як наявнi для продажу i не включенi в жодну з
iнших категорiй фiнансових активiв. Пiсля первiсного визнання в облiку цi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, при чому
прибутки та збитки включаються як окремий компонент до складу капiталу до моменту вибуття або зменшення корисностi iнвестицiї.
Пiд час вибуття або зменшення корисностi сукупний прибуток чи збиток, ранiше включений до капiталу, переноситься у консолiдований
звiт про сукупнi прибутки та збитки. Сторнування збиткiв вiд зменшення корисностi iнвестицiй в капiтал не вiдображається у
консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Збитки вiд зменшення корисностi боргових iнструментiв сторнуються у
консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, якщо збiльшення справедливої вартостi iнструменту може бути об'єктивно
пов'язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про прибутки та збитки.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що перебувають у вiльному обiгу на фiнансовому ринку, встановлюється у вiдповiдностi з цiнами,
запропонованими пiдприємству на ринку на звiтну дату. Для iнвестицiй з вiдсутнiм активним ринком обiгу справедлива вартiсть
встановлюється, використовуючи методики оцiнки, такi як використання останнiх операцiй на ринку серед незацiкавлених компанiй;
використання поточної ринкової вартостi iнших iнструментiв, якi суттєво схожi; аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi
оцiнювання.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну дату звiту про фiнансовий стан Група визначає фiнансовi активи або групу фiнансових активiв, що зазнали знецiнення.
Активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що понесенi втрати вiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, то сума збиткiв оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю
дисконтованих за ефективною вiдсотковою ставкою фiнансового активу оцiнених майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть
активу зменшується шляхом використання рахунку резерву. Сума збитку повинна бути вiднесена до консолiдованого звiту про сукупнi
прибутки та збитки.
Група спочатку оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який iндивiдуально є суттєвим
та окремо або в сукупностi по фiнансових активах, якi не є iстотними iндивiдуально. Якщо визначено, що не iснує об'єктивних ознак
знецiнення по окремо оцiненому фiнансовому активу, незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим, чи нi, такий актив включається в групу
фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв розглядається на предмет
знецiнення в сукупностi. Активи, що розглядаються на предмет знецiнення iндивiдуально, i по яких виникає чи продовжує iснувати
збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
Якщо в майбутньому перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля
того, як було визнане знецiнення, ранiше визнаний збиток вiдновлюється.
Кожне наступне вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається в консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки в такому об'ємi,
щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
Для дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, коли iснує об'єктивний доказ (наприклад,
ймовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших суттєвих фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Група не отримає всiєї суми, що їй
належать згiдно з умовами поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується шляхом використання рахунку
резерву. Знецiнена заборгованiсть не визнається, якщо вона вважається безнадiйною.
Активи, що облiковуються за собiвартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення того, що понесенi втрати вiд знецiнення дольових iнструментiв, якi не мають котирувань та не
облiковуються за справедливою вартiстю через те, що їх справедливу вартiсть неможливо достовiрно встановити, або вiд знецiнення
похiдного активу, який повинен бути погашений подiбним дольовим iнструментом, тодi сума збитку розраховується як рiзниця мiж
балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, що дисконтуються за ефективною ринковою
ставкою прибутковостi подiбного фiнансового активу.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Якщо фiнансовi активи, наявнi для продажу, знецiненi, то рiзниця мiж їх собiвартiстю та поточною справедливою вартiстю, за
вирахуванням втрат вiд знецiнення, якi було визнано через прибуток та збиток у попереднiх перiодах, переносяться з капiталу до
консолiдованого звiту про сукупний дохiд. Сторнування знецiнення дольових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, у
консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки не визнається. Сторнування збиткiв вiд знецiнення боргових iнструментiв
вiдображається у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, якщо збiльшення справедливої вартостi iнструментiв сталося
внаслiдок подiї, яка мала мiсце пiсля визнання у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки збитку вiд знецiнення.

Запаси
Запаси оцiнюються за нижчою з двох вартостей: або за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Витрати, пов'язанi з
транспортуванням кожного виду продукцiї до його теперiшнього мiсцезнаходження та доведенням до теперiшнього стану,
облiковуються таким чином:
• сировина — за вартiстю придбання за методом середньозваженої оцiнки; • готова продукцiя та незавершене виробництво — за
вартiстю матерiалiв та працi, а також пропорцiйної частки накладних виробничих витрат, виходячи зi звичайної виробничої потужностi.
Чиста вартiсть реалiзацiї ґрунтується на оцiночнiй цiнi реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням очiкуваних
майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та з її реалiзацiєю. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, грошовi кошти в касi та короткостроковi
банкiвськi депозити з контрактним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Для цiлей складання консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошей та
еквiвалентiв, згiдно з вищенаведеним визначенням, за мiнусом несплачених банкiвських овердрафтiв.
Викупленi власнi акцiї
Викупленi власнi акцiї вiдображаються в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан як вирахування з капiталу.
У випадках, коли Пiдприємство чи його дочiрнi компанiї викуповують акцiї Пiдприємства, сума сплаченого вiдшкодування, включаючи
транзакцiйнi витрати за мiнусом податку на прибуток, вираховується з капiталу як викупленi власнi акцiї до того моменту, коли вони
будуть анульованi чи перевипущенi. Група не визнає жодних прибуткiв чи збиткiв, зв'язаних з купiвлею, продажем або анулюванням
власних акцiй, у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Якщо в наступних перiодах такi акцiї продаються, усi
надходження вiд продажу включаються до капiталу.
Акцiї, що знаходяться у власностi дочiрнiх пiдприємств, якi консолiдуються, вiдображаються як викупленi власнi акцiї.
Кредити та позики
Кредити та позики визнаються спочатку за справедливою вартiстю винагороди, отриманої Групою, за вирахуванням витрат на
проведення операцiї.
Пiсля початкового визнання суми кредитiв та запозичення вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка.
Прибутки та збитки визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки у момент припинення визнання або у процесi
амортизацiї.
Витрати на позики
Група капiталiзує витрати на кредити в складi вартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть майбутнi економiчнi
вигоди i, якщо вони вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, включаючи
незавершене будiвництво.
Якщо кошти позичаються спецiально з метою отримання квалiфiкованого активу, то сума витрат на кредити, яка пiдлягає капiталiзацiї у
складi цього активу, визначається як фактичнi витрати на кредити, понесенi протягом певного перiоду.
Якщо кошти позиченi без спецiальної мети та використовуються для отримання квалiфiкованого активу, то сума витрат на кредити, яка
пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми капiталiзацiї витрат для цього активу. Норма капiталiзацiї визначається
на пiдставi середньозваженої суми витрат на позики по всiх непогашених кредитах протягом звiтного перiоду, за виключенням позик, якi
було отримано спецiально для отримання квалiфiкованих активiв. Сума витрат на позики, капiталiзована протягом звiтного перiоду, не
повинна перевищувати суму витрат на кредити, понесену протягом цього перiоду. Капiталiзацiя витрат на позики починається з початку
дiяльностi, спрямованої на пiдготовку активу до експлуатацiї, та визнання вiдповiдних витрат. Витрати на позики капiталiзуються до
моменту готовностi активу до введення в експлуатацiю.
Зобов'язання з виплат персоналу
Державна пенсiйна програма
Група здiйснює внески до державного Пенсiйного фонду вiд iменi своїх працiвникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд загальної
суми заробiтної плати. Цi витрати вiдображаються у консолiдованому звiтi про сукупнi прибутки та збитки в тому перiодi, коли
вiдбувається нарахування вiдповiдної суми заробiтної плати працiвникам.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) у результатi минулих подiй, iснує
ймовiрнiсть того, що для його погашення знадобиться вибуття ресурсiв i сума такого зобов'язання може бути надiйно оцiнена. У
випадках, коли очiкується, що всi або частина витрат, необхiдних для погашення зобов'язання, компенсуються iншою стороною,
компенсацiя не визнається до моменту отримання.
У випадку, коли вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв
грошових коштiв iз застосуванням ставки дисконту, яка вiдображає ставку до оподаткування та поточну ринкову оцiнку вартостi грошей
у часi, а також ризики, зв'язанi з певним зобов'язанням. При дисконтуваннi збiльшення суми забезпечення, що вiдображає вплив часу,
визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи та зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається у примiтках, за
виключенням тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається, коли надходження
економiчних вигод є ймовiрним.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi операцiї. При цьому необхiдно
встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу чи активiв та чи переходить право користування
активом в результатi даної угоди.
Група як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Групi переходять всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується при
первiсному визнаннi за нижчою з двох величин: справедливою вартiстю орендованого активу та теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються на фiнансовi платежi та зменшення орендного зобов'язання таким чином, щоб
вiдсоткова ставка була постiйною по вiдношенню до суми зобов'язання. Процентнi витрати вiдображаються в консолiдованому звiтi про
сукупнi прибутки та збитки. Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом меншого з перiодiв: перiоду оренди та строку
очiкуваного корисного використання, якщо немає достатньої впевненостi щодо їх переходу у власнiсть Компанiї в кiнцi строку оренди.

Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати у консолiдованому звiтi сукупнi прибутки та збитки за лiнiйний методом
протягом перiоду оренди. Група як орендодавець
Оренда, за умов якої орендодавець зберiгає за собою основнi ризики та вигоди, пов'язанi з використанням даного активу, класифiкується
як оперативна. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi
орендованого активу та визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Потенцiйнi оренднi платежi визнаються як
дохiд у перiодi, в якому вони були отриманi.
Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Групи, i сума доходу
може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається як справедлива вартiсть отриманого вiдшкодування за вирахуванням
дисконтiв, премiй, податкiв на реалiзацiю чи iнших зобов'язань. Нижче наведенi конкретнi 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.
Проценти
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (беручи до уваги ефективний дохiд вiд активу).
Дивiденди
Дохiд визнається пiсля встановлення права акцiонерiв на отримання вiдповiдних виплат.
Орендний дохiд
Орендний дохiд, який виникає вiд оперативної оренди, облiковується на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток розраховується у вiдповiдностi до вимог чинного податкового законодавства та визначається на основi
доходiв, що пiдлягають оподаткуванню, i витрат, якi вираховуються з метою оподаткування, що вiдображенi пiдприємствами Групи у
податкових декларацiях з податку на прибуток. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та минулi перiоди визнаються у
сумi, яка передбачається до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове
законодавство, якi використовуються для розрахунку податку - це ставки та законодавство, якi дiяли на звiтну дату. Ставка податку на
прибуток у 2017 та 2016 роках становила 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж
балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, визначеною для цiлей фiнансового облiку та їх вартiстю, що приймається до уваги в
податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, за винятком випадкiв, коли
початкове визнання активу чи зобов'язання вiдбулося в рамках операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, що на дату здiйснення
операцiї не мала впливу анi на прибуток, вiдображений в облiку, анi на прибуток чи збиток, що враховуються для цiлей оподаткування.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, якщо реалiзацiя цих активiв проти майбутнiх
оподатковуваних прибуткiв є ймовiрною, за винятком випадкiв, коли вiдстроченi податковi активи стосуються тимчасових рiзниць, що
виникли внаслiдок початкового визнання активу або зобов'язання в рамках операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, i на дату здiйснення
операцiї не мала впливу нi на прибуток, вiдображений в облiку, нi на прибуток чи збиток, визначений для цiлей оподаткування.
На кожну дату звiту про фiнансовий стан Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв та зменшує балансову
вартiсть вiдстрочених податкових активiв, коли перестає iснувати вiрогiднiсть отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що
дозволило б реалiзувати частину або всю суму таких вiдстрочених податкових активiв.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв вiдображає податковi наслiдки того способу, яким
Група очiкує, станом на звiтну дату, вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi
зобов'язання, виходячи зi ставок податку (та податкових законiв), що набули чинностi або по сутi були затвердженi на звiтну дату.
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.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Група використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть
дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань.
Податок на додану вартiсть
Реалiзацiю, витрати та активи визнаються за вирахуванням ПДВ, крiм випадкiв, коли:
• ПДВ, що виник при закупiвлi активiв та послуг, не може бути вiдшкодованим податковими органами. В такому разi податок на додану
вартiсть визнається як частина витрат на придбання активу або частина витрат на етапi, залежно вiд обставин; • коли дебiторська та
кредиторська заборгованiсть вiдображена з урахуванням ПДВ.
Чиста сума ПДВ, що може бути вiдшкодована податковими органами або сплачена податковим органам, включається до складу
дебiторської чи кредиторської заборгованостi в звiтi про фiнансовий стан.
5 СТАНДАРТИ, ЗМIНИ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЇ IСНУЮЧИХ СТАНДАРТIВ, ЯКI ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI ТА НЕ ПРИЙНЯТI
ГРУПОЮ РАНIШЕ
На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi були виданi новi стандарти, змiни та iнтерпретацiї вже iснуючих стандартiв, якi ще не
вступили в дiю та не враховувалися Групою ранiше.
Керiвництво Групи очiкує, що всi внесення будуть прийнятi в облiковiй полiтицi Групи протягом першого перiоду, що розпочнеться
пiсля дати набрання чинностi. Iнформацiя про новi стандарти, змiни та iнтерпретацiї, якi як очiкується, будуть вiдноситися до фiнансової
звiтностi Групи, наводяться нижче. Деякi iншi новi стандарти i iнтерпретацiї були випущенi, але не очiкується, що вони матимуть
iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Групи.
Наступнi стандарти, змiни до стандартiв i роз’яснення були випущенi на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, але не вступили в
дiю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017:

МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила фiнальну версiю МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти,
що замiняє МСФЗ 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка i всi попереднi версiї МСФЗ 9. МСФЗ 9 об'єднує всi три аспекти облiку
проекту фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та вимiрювання, знецiнення i облiк хеджування. МСФЗ 9 дiє для рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2018, з можливiстю дострокового застосування. За винятком облiку хеджування, ретроспективне застосування
вимагається, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Для облiку хеджування, вимоги, як правило, застосовується
перспективно, з деякими винятками. Група планує прийняти новий стандарт пiсля дати вступу в силу. Протягом 2016 року Група
виконала оцiнку впливу всiх трьох аспектiв МСФЗ 9. Ця попередня оцiнка заснована на наявнiй на даний час iнформацiї та може
мiнятися в результатi подальшого детального аналiзу або отриманню додаткової iнформацiї, отриманої групою в майбутньому. В цiлому,
Група не очiкує iстотного впливу на свiй баланс i капiтал, за винятком впливу застосування вимог знецiнення по МСФО 9. Група очiкує
збiльшення визнання сум оцiночного резерву пiд збитки, що матиме негативний вплив на власний капiтал Групи, в майбутньому Група
проведе детальний аналiз для визначення суми такого збiльшення.
(a) Класифiкацiя та оцiнка Група не очiкує значного впливу на свiй фiнансовий стан та власний капiтал при застосуваннi вимог до
класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Група планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi
оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю. Котируванi пайовi цiннi папери, якi утримуються в даний час в якостi наявних для
продажу, прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi яких вiдображаються в даний час в складi IСД, будуть замiсть цього
оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшить волатильнiсть прибуткiв або збиткiв Групи. Резерв
iнструментiв, наявних для продажу, представлений в даний час як накопичений IСД, буде рекласифiкований до складу нерозподiленого
прибутку на початок перiоду. Очiкується, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 борговi цiннi папери будуть оцiнюватися за справедливою
вартiстю через IСД, так як Група планує не тiльки утримувати активи для отримання договiрних грошових потокiв, але також продавати
значнi обсяги активiв на вiдносно регулярнiй основi. Група планує надалi утримувати свої некотируванi на бiржi пайовi цiннi папери в
подальшому майбутньому. Група має намiр скористатися можливiстю представляти змiни справедливої вартостi таких iнвестицiй в
складi IСД i таким чином, вважає, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 не матиме значного впливу на її фiнансову звiтнiсть. Якби Група не
могла використовувати дану можливiсть, акцiї оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшило б
волатильнiсть розкритих прибутку або збитку. Позики та торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних
грошових потокiв i як очiкується, вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок погашення
основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Група очiкує, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать облiковуватись за амортизованою
вартiстю. Однак Група бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, перш нiж
робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ (IFRS)
9.
(б) Знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Група вiдображала по всiх боргових цiнних паперах, позик i торгової дебiторської
заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Група планує застосувати спрощений
пiдхiд i вiдобразити очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн за торговельною дебiторською заборгованiстю. Група очiкує, що цi вимоги
будуть мати значний вплив на її власний капiтал через незабезпеченiсть позик i дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде
провести бiльш детальний аналiз, що враховує всю обґрунтовану i пiдтверджену iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення
розмiрiв впливу.
(в) Облiк хеджування Група вважає, що всi iснуючi вiдносини хеджування, визначенi в даний час на розсуд Групи в якостi ефективних
вiдносин хеджування, будуть вiдповiдати вимогам до облiку хеджування згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. Оскiльки МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює
загальнi принципи облiку органiзацiєю ефективностi хеджування, Група не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ
(IFRS) 9. В майбутньому Група проведе бiльш детальну оцiнку можливих змiн у ставленнi облiку тимчасової вартостi опцiонiв,
форвардних компонентiв i валютних базисних спредiв.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами iз замовниками» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений у травнi 2014 року та встановлює нову
п'ятиступiнчасту модель, яка буде застосовуватися до доходiв, що випливають iз контрактiв з клiєнтами. Згiдно з МСФЗ 15 дохiд
визнається у сумi, яка вiдображає суму, на яку суб'єкт господарювання розраховує мати право в обмiн на передачу товарiв чи послуг
клiєнту. Принципи МСФЗ 15 надають бiльш структурований пiдхiд до вимiрювання та визнання доходу. Вiн замiнює iснуючi керiвнi
принципи визнання доходу, включаючи МСФЗ (IAS) 18 «Дохiд», МСФЗ (IAS) 11 «Будiвельнi контракти» та КТМФЗ (IFRIC) 13
«Програми лояльностi клiєнта», i буде впроваджений Групою на 1 сiчня 2018 року. Група розпочала виявлення областей, де МСФЗ 15
змiнить поточну облiкову полiтику. Потенцiйне впровадження цього стандарту не матиме значного впливу на оцiнку та визнання
доходiв Групи.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю
або спiльним пiдприємством» Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати
контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається, в свою чергу, асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься в
них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою
бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством,
визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять
собою бiзнес, визнається тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйоване пiдприємство або
спiльне пiдприємство. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте компанiя, яка
застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Група буде застосовувати данi поправки, коли вони
вступлять в силу.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» Рада з МСФЗ випустила змiни до МСФЗ (IFRS) 2
«Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi
акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для
зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає
класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими
iнструментами. При прийняттi поправок пiдприємство не зобов'язане перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте

допускається ретроспективне застосування за умови застосування змiн щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Змiни
набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
На даний час Група оцiнює можливий вплив цих поправок на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою
менеджменту, стандарт не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ 16 «Договори оренди» МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення
ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 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 МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два
звiльнення вiд такого визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i
короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, що являє собою право користування базовим активом протягом
термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням
по орендi окремо вiд витрат на амортизацiю активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати
зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiна 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 по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно
до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два
види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 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 (IFRS) 15. Орендар має
право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу.
Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2018 роцi Група продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ
(IFRS) 16 на свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою менеджменту, стандарт не матиме iстотного впливу на
фiнансову звiтнiсть Групи.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий
всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття
iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в
2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд
страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до деяких гарантiй i
фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає
в встановленнi такої моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог
МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку
договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
• певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод змiнної винагороди). • спрощений пiдхiд
(пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових договорiв МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi, починаючи з 1 сiчня
2021 року або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається порiвняльна iнформацiя. Допускається застосування до цiєї дати за умови, що
органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний
стандарт не застосовний до Групi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю» Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя
повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з
категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт нерухомостi
починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна
намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його використання.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку
рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно
проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити переведення нерухомостi для
вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це
можливо без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018
року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Група буде застосовувати данi
поправки, коли вони вступлять в силу. Однак Група не очiкує, що воно вплине на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. (Випущенi в груднi 2016 року) Данi вдосконалення включають неступне:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення короткострокових звiльнень для
органiзацiй, якi вперше застосовують МСФЗ Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi,
оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в дiю 1 сiчня 2018 р Данi поправки не застосованi до Групи.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» - Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї Поправки роз'яснюють наступне: •
Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в
асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо
для кожної iнвестицiї при первiсному визнаннi. • Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в
асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi, якi в свою чергу є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi методу
участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану її асоцiйованою органiзацiєю
або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх пiдприємствах. Таке рiшення

приймається окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню
з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями;
(b) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, на яку асоцiйована
органiзацiя або спiльне пiдприємство, що є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають материнськими пiдприємствами. Данi
поправки застосовуються ретроспективно i вступають в дiю з 1 сiчня 2018 р. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя
застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не застосовнi до Групи.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4" Страховi контракти" Данi
поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту для фiнансових iнструментiв, МСФЗ (IFRS) 9,
до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi
можливостi для органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод
накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується в перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може
прийняти рiшення про застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод
ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих на вибiр органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому пiдприємство
перераховує порiвняльну iнформацiю, для того щоб вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо воно
перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не застосовнi до Групи.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Операцiї з iноземною валютою та попередня оплата» У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для
цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або його
частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або
отримання попередньої оплати, є дата, на яку пiдприємство спочатку визнало немонетарний актив або немонетарне зобов'язання, що
виникають в результатi здiйснення або отримання попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй здiйснення або отримання попередньої
оплати пiдприємство повинно визначати дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Пiдприємства можуть
застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якостi альтернативи, пiдприємство може застосовувати роз'яснення перспективно по
вiдношенню до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери застосування роз'яснення, якi були спочатку визнанi на зазначену дату або
пiсля неї: (I) початок звiтного перiоду, в якому пiдприємство вперше застосовує дане роз'яснення; або (II) початок попереднього звiтного
перiоду, представленого в якостi порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому пiдприємство вперше
застосовує дане роз'яснення. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Групи вiдповiдає вимогам
роз'яснення, Група не очiкує, що воно вплине на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток» Роз'яснення розглядає порядок облiку
податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог, що
стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi
питання: • чи розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; • припущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки
податкових трактувань податковими органами; • як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову
базу, невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку; • як органiзацiя розглядає змiни фактiв та
обставин. Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з одним або
декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю
передбачити результат вирiшення такої невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019
року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi. Група буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу.
Оскiльки Група є мiжнародною органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть в складному податковому середовищi, застосування роз'яснення
може вплинути на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи i необхiдне розкриття iнформацiї. Крiм того, Група може бути змушена
впровадити процедури та методи отримання iнформацiї, необхiдної для своєчасного застосування роз'яснення.
6 ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI ГРУПИ
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу безперервностi, за яким активи продаються, а зобов'язання
погашаються в ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi, Група здiйснює свою дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, пов’язаному з глобальної економiчної
кризою. У результатi iснує значна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть компенсацiї вартостi активiв
Групи та її здатнiсть обслуговувати i сплачувати борги вiдповiдно до настання термiнiв їх погашення. Дана консолiдована фiнансова
звiтнiсть не мiстить коректування, якi необхiдно було здiйснити у випадку, якщо Група не змогла б продовжувати свою дiяльнiсть.
Продовження тексту приміток
7 ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 1005-1012)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня, залишкова вартiсть основних засобiв зазнала таких змiн ГРН’000:
Земля та будiвлi Машини та облад- нання Транс- портнi засоби Облад- нання для збуту Iнше Незавер- шене будiвництво Всього
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Вартiсть:
Станом на 1 сiчня 2016 945 423 6 850 401 189 577 892 185 99 321 7 544 8 984 451
Надходження 25 922 84 022 23 404 1 916 882 4 548 140 694
Вибуття (15 090) (14 117) (6 154) (25 684) (1 992) - (63 037)
Переоцiнка 1 773 475 900 960 - 39 034 1 898 - 2 715 367
Станом на 31 грудня 2016 2 729 730 7 821 266 206 827 907 451 100 109 12 092 11 777 475
Надходження 15 657 178 114 17 222 20 452 2 645 33 372 267 462
Вибуття (737) (18 457) (618) (21 328) (1 028) (3 419) (45 587)

Вибуття Оболонь-Агро (35 683) (44 055) (26 134) (1 367) - (107 239)
Станом на 31 грудня 2017 2 708 967 7 936 868 197 297 906 575 100 359 42 045 11 892 111
Накопичена амортизацiя:
Станом на 1 сiчня 2016 (266 979) (3 207 090) (133 672) (776 590) (83 925) - (4 468 256)
Амортизацiйнi нарахування (139 170) (470 545) (18 343) (65 633) (6 590) - (700 281)
Вибуття 10 554 9 512 5 917 34 336 1 840 - 62 159
Переоцiнка (629 352) (574 734) - (32 745) (613) - (1 237 444)
Станом на 31 грудня 2016 (1 024 947) (4 242 857) (146 098) (840 632) (89 288) - (6 343 822)
Амортизацiйнi нарахування (71 749) (295 424) (25 972) (53 897) (3 126) - (450 168)
Вибуття 737 15 069 580 21 298 934 - 38 618
Вибуття Оболонь-Агро 7 220 23 528 14 663 - 1 256 - 46 667
Станом на 31 грудня 2017 (1 088 739) (4 499 684) (156 827) (873 231) (90 224) - (6 708 705)
Залишкова вартiсть:
Станом на 31 грудня 2017 1 620 228 3 437 184 40 470 33 344 10 135 42 045 5 183 406
Станом на 31 грудня 2016 1 704 783 3 578 409 60 729 66 819 10 821 12 092 5 433 653
Станом на 1 сiчня 2016 678 444 3 643 311 55 905 115 595 15 396 7 544 4 516 195
Станом на 31 грудня 2017 р. деякi об'єкти основних засобiв iз залишковою вартiстю 3 832 434 тис. грн. були у заставi з метою
забезпечення кредитiв, наданих Групi (2016 р.: 3 007 620 тис. грн.) (Примiтка 15).
До статтi "Основнi засоби" включенi повнiстю амортизованi основнi засоби, первiсна вартiсть яких станом на 31 грудня 2017 р.
становила 1 779 786 тис. грн. (2016 р.: 1 337 180 тис. грн.), якi залишаються в експлуатацiї.
Оцiнка виробничого обладнання станом на 31 березня 2016 року була здiйснена незалежним оцiнювачем – українською компанiєю, що
має лiцензiю на здiйснення дiяльностi по оцiнцi згiдно з вимогами законодавства України.
Наведена нижче таблиця включає у себе транспортнi засоби, машини та обладнання, що отриманi у фiнансову оренду на 31 грудня:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Вартiсть 146 138 145 541
Надходження - Накопичена амортизацiя (64 234) (54 850)
Залишкова вартiсть 81 904 90 691
Якщо б всi основнi засоби облiковувались за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопленої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення
балансова вартiсть основних засобiв була б наступною:
Земля та будiвлi Машини та облад- нання Транс- портнi засоби Облад- нання для збуту Iнше Всього
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Вартiсть 920 726 2 848 707 197 297 842 963 78 533 4 888 226
Накопичена амортизацiя (280 161) (1 947 858) (156 827) (820 578) (70 946) (3 276 370)
Залишкова вартiсть 640 565 900 849 40 470 22 385 7 587 1 611 856
8 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДКИ 1000-1002)
Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., змiнилась таким чином:
Станом на 31 грудня 2017 Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Вибуття протягом року Станом на 31 грудня 2016
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Первiсна вартiсть 43 259 - 150 (5) 43 114
Амортизацiя (34 922) (1 622) - 4 (33 304)
Залишкова вартiсть 8 337 (1 622) 150 (1) 9 810
Балансова вартiсть iнвестицiй у нематерiальнi активи, якi не були введенi в експлуатацiю станом на 31 грудня 2017 року, склала 6 410
тис. грн.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., змiнилась таким чином:
Станом на 31 грудня 2016 Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Вибуття протягом року Станом на 1 сiчня 2016
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Первiсна вартiсть 43 114 - 209 (111) 43 016
Амортизацiя (33 304) (1 832) - 110 (31 582)
Залишкова вартiсть 9 810 (1 832) 209 (1) 11 434
Балансова вартiсть iнвестицiй у нематерiальнi активи, якi не були введенi в експлуатацiю станом на 31 грудня 2016 року, склала 12 271
тис. грн.
До статтi "Нематерiальнi активи" включенi повнiстю амортизованi нематерiальнi активи, первiсна вартiсть яких станом на 31 грудня
2017 р. становила 15 751 тис. грн. (2016 р.: 15 485 тис. грн.), якi залишаються в експлуатацiї.
Станом на 31 грудня 2017 р. нематерiальнi активи включали патент на рецепт безалкогольного напою залишковою вартiстю 1 983 тис.
грн. (2016 р.: 2 609 тис. грн.). Залишковий строк використання цим нематерiальним активом складає 3 роки.
9 IНВЕСТИЦIЇ (РЯДКИ 1030-1035)
Iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство
Приватне акцiонерне товариство «Рокитнiвський скляний завод», є приватним пiдприємством, акцiї якого не котируються на жоднiй
бiржi. У таблицi нижче наведена узагальнена фiнансова iнформацiя щодо iнвестицiй Групи у ПрАТ «Рокитнiвський скляний завод»:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Частка у звiтi про фiнансовий стан асоцiйованого пiдприємства:
Оборотнi активи 240 430 213 777
Необоротнi активи 135 926 128 639
Поточнi зобов’язання (96 986) (109 413)
Довгостроковi зобов’язання (284 882) (228 320)

Чистi активи (5 512) 4 683
Частка у доходах вiд реалiзацiї та прибутках асоцiйованого пiдприємства
Доходи вiд реалiзацiї 220 808 169 984
Прибутки / (Збитки) (5 824) 4 666
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Балансова вартiсть iнвестицiї
Залишок на 1 сiчня - Частка у прибутках/ (збитках) асоцiйованого пiдприємства (5 512) 4 684
Залишок на 31 грудня - Iнвестицiї у iншi дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства
Група має iнвестицiї у розмiрi вiд 26% до 98% у капiталi деяких дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств. Керiвництво вважає, що ефект вiд
того, що дочiрнi пiдприємства не будуть консолiдованi, а також, що iншi асоцiйованi пiдприємства не облiковуються за методом участi у
капiталi, є несуттєвим для консолiдованої фiнансової звiтностi. Iнвестицiї у неконсолiдованi дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства
вiдображаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю, з урахуванням впливу гiперiнфляцiї та за вирахуванням
будь-якого зменшення вартостi.
Iншi iнвестицiї станом на 31 грудня включали:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Iнвестицiї в неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства 18 355 18 417
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 167 514
18 522 18 931
Склад iнших iнвестицiй наведено у таблицi нижче:
2017 2016
Галузь ГРН’000 ГРН’000
% Балансова вартiсть % Балансова вартiсть
Iнвестицiї в неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства
ПрАТ «Бершадський пивзавод» Виробництво пива 85% 2 873 85% 2 873
ПАТ «Охтирський пивзавод» Виробництво пива 92% 1 573 92% 1 573
ПАТ «Севастопольський пивзавод» Виробництво пива 92% 3 225 92% 3 225
ПАТ «Дятькiвський пивзавод» Виробництво пива 97% 7 975 97% 7 975
ТОВ «Iм. Богдана Хмельницького» Сiльське господарство 0% - 60% 18
НВА «Нива Оболонi» Сiльське господарство 98% 30 98% 30
ТОВ «Оболонь-ОIЛ» Торгiвля паливом 0% - 60% 44
СП ТОВ «Оболонь-Аурелiя» Торгiвля 73% 2 679 73% 2 679
18 355 18 417
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
ПАТ «Закупнянське хлiбоприйомне пiдприємство» Торгiвля - 26% 347
ПАТ «Тетiс» Продукти харчування 30% 167 30% 167
167 514
У 2017 роцi Група отримала дивiдендний дохiд у розмiрi 382 тис. грн. (2016 р.: 1 060 тис. грн.).
В серпнi 2017 Група продала 26% частку у статутному капiталi ПАТ «Закупнянське хлiбоприйомне пiдприємство» третiй особi, цiна
угоди склала 12 033 тис. грн.
10 ЗАПАСИ (РЯДОК 1100)
Станом на 31 грудня запаси включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Тара 221 014 237 239
Сировина та матерiали 329 289 383 293
Готова продукцiя 109 092 123 804
Незавершене виробництво 54 716 103 397
Запаснi частини 36 452 34 054
750 563 881 787
Станом на 31 грудня 2017 р. деякi запаси вартiстю 375 251 тис. грн. були переданi у заставу в якостi забезпечення процентних кредитiв
та позик (2016 р.: 394 551 тис. грн.) (Примiтка 15).
11 ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ 1125 ТА 1155)
Станом на 31 грудня торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Торговельна дебiторська заборгованiсть 297 870 169 695
Iнша дебiторська заборгованiсть 430 965 9 597
728 835 179 292
Станом на 31 грудня 2017 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для дебiторської заборгованостi
номiнальною вартiстю 17 286 тис. грн. (2016 р.: 17 744 тис. грн.). Змiни у резервi на зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
На 1 сiчня (18 561) (12 862)

Нараховано за рiк (805) (15 887)
Використано 1 422 8 489
Сторнування невикористаних сум 185 1 699
На 31 грудня (17 759) (18 561)
Станом на 31 грудня аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками виникнення включає:
Непрострочена та без ознак зменшення корисностi Прострочена, але без ознак зменшення корисностi Всього
<30 днiв 30-90 днiв 90-180 днiв 180-365 днiв >1 року
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Станом на 31 грудня 2017 685 295 25 403 1 835 1 018 1 147 14 137 728 835
Станом на 31 грудня 2016 54 866 101 940 3 603 571 4 836 13 476 179 292
12 ПЕРЕДОПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ 1130 ТА 1135)
Станом на 31 грудня передоплати та iншi оборотнi активи включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Передоплати постачальникам 56 450 41 818
Передоплачений акцизний збiр 49 627 19 777
Поворотна фiнансова допомога 23 30
ПДВ до вiдшкодування 13 606 9 277
Iншi 16 431 5 678
136 137 76 580
Мiнус: резерв пiд безнадiйнi передоплати та iншi оборотнi активи (4 983) (6 342)
131 154 70 238
?
Станом на 31 грудня 2017 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для авансiв наданих номiнальною вартiстю
4 777 тис. грн. (2016 р.: 6 072 тис. грн.). Змiни у резервi на зменшення корисностi авансiв наданих включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
На 1 сiчня (6 342) (1 805)
Нараховано за рiк (671) (5 112)
Використано 1 857 477
Сторнування невикористаних сум 173 98
На 31 грудня (4 983) (6 342)
13 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК 1165)
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Грошовi кошти в банках та касi 22 345 24 474
Короткостроковi депозити 23 827 23 920
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 46 172 48 394
В 2017 роцi процентнi ставки за короткостроковими депозитами в гривнях становлять 10.5%-16.0% (2016: 14.5%-19.5%).
Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти, якi розмiщенi на депозитних рахунках, у сумi 23 808 тис.грн. (2016: 19 000 тис. грн.) були
переданi у якостi застави до банкiвських кредитiв (Примiтка 15). За згодою банкiвської установи Група має можливiсть використовувати
грошовi кошти, якi розмiщенi на депозитних рахунках.
14 СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ (РЯДОК 1400)
Українська економiка мала статус гiперiнфляцiйної протягом десятирiчного перiоду до 31 грудня 2000 року. Через це, Пiдприємство
застосувало МСБО 29 i, вiдповiдно, консолiдована фiнансова звiтнiсть включає статутний капiтал по номiнальнiй вартостi акцiй на звiтнi
дати за їх скоригованою вартiстю, застосовуючи вiдповiдний конверсiйний чинник для гiперiнфляцiї.
На 31 грудня 2017 i 2016 рокiв, зареєстрований, випущений та повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 325 127 звичайних
акцiй з номiнальною вартiстю 100 грн.
Станом на 31 грудня у кiлькостi випущених акцiй вiдбулися такi змiни:
Випущенi акцiї Викупленi акцiї
На 1 сiчня 2016 року 325 127 (78 030)
Викупленi власнi акцiї - Проданi власнi акцiї - На 31 грудня 2016 року 325 127 (78 030)
Викупленi власнi акцiї - Проданi власнi акцiї - На 31 грудня 2017 року 325 127 (78 030)
Станом на 31 грудня 2017 р. 24.00% (2016: 24,00%) випущених акцiй Пiдприємства належало дочiрньому пiдприємству, який
знаходиться у повнiй власностi Пiдприємства. Цi акцiї загальною вартiстю 13 580 тис. грн. включенi до статтi «Викупленi власнi акцiї»
консолiдованої фiнансової звiтностi (2016 р.: 13 580 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2017 р. 55.81% акцiй належали чотирьом
пiдприємствам (2016 р.: 55.81%). Iншi 20.19% акцiй належали значнiй кiлькостi фiзичних осiб, включаючи ключовий управлiнський
персонал Групи (2016 р.: 20.19%).
У 2017 та 2016 роках нарахування дивiдендiв вiдсутнє.
Вiдповiдно до українського законодавства, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi законом доходи у виглядi дивiдендiв або
переносити їх до резерву, як це визначено у статутi Пiдприємства. Подальше використання коштiв, перенесених до резерву, може бути
юридично обмежене; кошти, перенесенi до резерву, як правило, повиннi використовуватися на цiлi, визначенi в момент передачi. Крiм
того, тiльки поточнi прибутки, вказанi у фiнансовiй звiтностi за П(с)БО, можуть спрямовуватися на дивiденди. Нерозподiлений
прибуток, представлений в цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, включає результати коригувань згiдно з МСФЗ, ефект
перерахування у валюту звiтностi тощо, i не показує суми резервiв, що пiдлягають роздiлу та доступнi акцiонерам.

15 ПРОЦЕНТНI КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ (РЯДКИ 1510 ТА 1600)
Станом на 31 грудня процентнi кредити та позики включали:
Валюта Строк погашення 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Довгостроковi
Зобов’язання за фiнансовою орендою дол. США 236 6 641
«Кредi Агрiколь банк» грн. вересень 2021 215 000 215 000
«Кредi Агрiколь банк» грн. вересень 2021 - 11 790
«Порше Мобiлiтi» грн. серпень 2018 1 502 8 668
«Укрексiмбанк» дол. США липень 2021 96 653 140 452
«Ощадний банк України» грн. жовтень 2019 38 275 38 275
«Ощадний банк України» грн. жовтень 2019 - 30 000
«Європейський банк реконструкцiї та розвитку» дол. США липень 2021 1 082 991 «ВТБ банк» грн. грудень 2019 6 248 21 100
«Райффайзенбанк Аваль» грн. липень 2021 103 210 «IНГ Банк Україна» дол. США липень 2021 309 209 «IНГ Банк Україна» грн. липень 2021 282 662 «Укрсоцбанк» грн. липень 2021 81 756
2 217 742 471 926
Мiнус: поточна частина довгострокових процентних кредитiв (179 869) (39 253)
2 037 873 432 673
Поточнi
Зобов’язання за фiнансовою орендою дол. США 13 405 28 228
«Райффайзенбанк Аваль» грн. - 89 252
«Український iнновацiйний банк» грн. 45 993 45 993
«Український iнновацiйний банк» дол. США 129 115 125 083
«Український iнновацiйний банк» грн. 10 487 10 487
«ВiЕс Банк» грн. - 22 045
«Петрокомерцбанк Україна» грн. 9 093 9 093
«Петрокомерцбанк Україна» грн. 30 000 30 000
«IНГ Банк Україна» дол. США - 280 821
«IНГ Банк Україна» грн. - 245 000
«ЮнiКредитБанк» грн. - 71 771
«Європейський банк реконструкцiї та розвитку» дол. США - 996 257
238 093 1 954 030
Плюс: поточна частина довгострокових процентних кредитiв 179 869 39 253
417 962 1 993 283
У 2017 роцi ефективнi процентнi ставки за кредитами Групи становили 14.5%-24% для кредитiв у гривнях (2016 р.: 18%-23%),
8.31%-11.38% для кредитiв в дол. США (2016 р.: 3.267-9.7879%).
Договори з банками «Європейський банк реконструкцiї та розвитку» та «Укрсоцбанк» мiстять зобов'язання фiнансового i нефiнансового
характеру, а саме: вимоги застрахувати на вiдповiдну суму своє виробниче обладнання, вимоги вiдносно загального рiчного об’єму
капiтальних витрат, заборона реорганiзацiї та змiн у складi бiльш нiж 25% акцiонерiв, заборона змiни профiлю теперiшньої
господарської дiяльностi та дотримання певних фiнансових показникiв.
Невиконання умов фiнансового та нефiнансового характеру, передбачених кредитними договорами, може призвести до факту
порушення умов кредитування. Якщо Група не виправить причини порушень протягом термiну зазначеного у кредитному договорi, сума
кредиту пiдлягає сплатi на вимогу.
16 ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ 1615-1630, 1660 ТА 1690)
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 830 232 703 976
Заробiтна плата та нарахування на фонд заробiтної плати 67 100 60 430
Iншi податки та платежi до державних фондiв 132 953 99 554
Податок на додану вартiсть 17 059 19 610
Проценти 76 555 134 688
Iнше 8 932 13 637
1 132 831 1 031 895
Умови вищезазначених фiнансових зобов'язань:
• Торговельна кредиторська заборгованiсть є безпроцентною i погашається, як правило, протягом 60 днiв.
• Iнша кредиторська заборгованiсть є безпроцентною i погашається в середньому протягом шести мiсяцiв.
• Проценти сплачуються, як правило, щоквартально протягом фiнансового року.
• Iнформацiя щодо умов заборгованостi перед пов'язаними сторонами представлена у Примiтцi 26.
17 ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ (РЯДОК 2000)
Дохiд вiд реалiзацiї за роки, що закiнчились 31 грудня, включав таке:
Notes 2017 2016
Notes ГРН’000 ГРН’000
Реалiзацiя:
Пиво 2 860 942 2 581 953

Безалкогольнi напої 730 574 693 722
Слабоалкогольнi напої 194 996 156 378
Мiнеральна вода 230 314 198 131
Iнша реалiзацiя 946 406 680 030
4 963 232 4 310 214
18 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК 2050)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за роки, що закiнчились 31 грудня, включала:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Сировина i матерiали 2 615 756 2 092 866
Амортизацiя 7, 8 260 619 458 386
Комунальнi послуги 309 458 354 285
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 159 250 149 883
Ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв 99 885 128 110
Iншi виробничi витрати 120 200 107 270
3 565 168 3 290 800
19 ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК 2150)
Витрати на збут за роки, що закiнчились 31 грудня, включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Реклама i маркетинг 307 910 179 175
Транспортнi витрати 313 304 332 559
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 169 674 125 181
Амортизацiя 7, 8 169 164 206 544
Пакування 75 620 65 461
Ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв 28 262 21 871
Збiльшення / (зменшення) резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi - Оренда 3 198 1 555
Iншi витрати на збут 44 215 36 456
1 111 347 968 802
20 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК 2130)
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчились 31 грудня, включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Заробiтна плата та нарахування на зарплату 136 147 103 561
Транспортування 20 422 18 413
Професiйнi послуги 37 655 40 793
Ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв 5 123 4 753
Амортизацiя 7, 8 22 007 36 959
Операцiйнi податки 22 320 24 840
Оренда 6 823 6 782
Страхування 2 528 2 210
Представницькi витрати 37 507 42 543
Iншi загальнi та адмiнiстративнi витрати 6 047 4 715
296 579 285 569
21 IНШI ДОХОДИ (РЯДОК 2120)
Iншi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, включали:
Прим. 2017 2016
Прим. ГРН’000 ГРН’000
Дохiд вiд оренди обладнання 3 184 3 620
Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 3 057 3 602
Роялтi 43 605 34 277
Страховi вiдшкодування 110 887
Iншi доходи 23 229 10 403
Неповоротня фiнансова допомога 15 303 9 800
88 488 62 589
22 IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК 2180)
Iншi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Збиток / (прибуток) вiд знецiнення запасiв, чистий (3 409) 9 774
Збиток вiд знецiнення основних засобыв, чистий - 20 540
Збиток / (прибуток) вiд вибуття основних засобiв 4 509 (2 494)
Банкiвськi проценти та комiсiї 739 740
Благодiйна дiяльнiсть 5 184 8 900
Штрафи та пенi 2 077 5 103
Сумнiвнi борги 3 581 12 460
Iншi витрати 16 463 6 640

29 144 61 663
23 ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДКИ 2220 ТА 2255)
Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, включали:
Прим. 2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Процентнi доходи 3 276 8 604
Дивiденди отриманi 381 1 060
Дисконт 94 415 98 072 9 664
24 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДКИ 1500 ТА 2300)
Основнi складовi витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, включали:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Поточний податок на прибуток:
Поточнi витрати з податку на прибуток 8 012 7 639
Коригування по вiдношенню до поточного податку на прибуток попереднього року - 9 399
Вiдстрочений податок на прибуток
У зв'язку з виникненням i списанням тимчасових рiзниць 36 205 (41 847)
Витрати/(доходи) з податку на прибуток 44 217 (24 809)
Доходи Групи пiдлягають оподаткуванню в Українi та Республiцi Бiлорусь.
Фактичнi витрати з податку на прибуток вiдрiзняються вiд нормативної ставки податку на прибуток. Узгодження витрат з податку на
прибуток до оподаткування за ставками, передбаченими українським законодавством, та фактичних витрат Групи на сплату податку за
роки, що закiнчилися 31 грудня, наведено нижче:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
(Збиток) / прибуток до оподаткування 220 797 (910 052)
Сума податку на прибуток за ставкою 18% 39 743 (163 809)
Невизнанi податковi збитки (37 623) 107 545
Витрати, що не включаються до складу валових витрат 42 097 22 056
Податок на прибуток за ефективною ставкою 18% 44 217 (34 208)
?
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання станом на 31 грудня стосувалися наступного:
31 Грудня 2017 Вiдображено у консолi-дованому звiтi про сукупний дохiд Вiдображено у консолi-дованому звiтi про змiни в акцiонерному капiталi 31 Грудня 2016 Вiдображено у консолi-дованому звiтi про сукупний дохiд Вiдображено у консолi-дованому звiтi про змiни
в акцiонер-ному капiталi 1 сiчня 2016
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
Основнi засоби (621 214) 45 776 - (666 990) 92 354 (271 298) (488 046)
Запаси (53 207) (17 466) - (35 741) (8 703) - (27 038)
Аванси, отриманi вiд покупцiв (1 606) 6 096 - (7 702) (7 702) - (676 027) 34 406 - (710 433) 75 949 (271 298) (515 084)
Вiдстроченi податковi активи:
Нематерiальнi активи 5 362 2 522 - 2 840 (1 180) - 4 020
Iнвестицiї 2 579 860 - 1 719 (446) - 2 165
Процентнi кредити та позики 42 675 (16 600) - 59 275 17 440 - 41 835
Торговельна кредиторська заборгованiсть (17 135) 9 544 - (26 679) (30 250) - 3 571
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 54 677 (15 522) - 70 199 44 145 - 26 054
Аванси, отриманi вiд покупцiв 1 523 (12 447) - 13 970 13 897 - 73
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 2 451 133 - 2 318 128 - 2 190
Податковi збитки у зменшення витрат майбутнiх перiодiв 139 844 (75 246) - 215 090 32 537 - 182 553
Нарахованi та iншi зобов’язання 2 801 (1 478) - 4 279 (2 828) - 7 107
Резерв на вiдстрочений податковий актив (69 922) 37 623 - (107 545) (107 545) - 164 855 (70 611) - 235 466 (34 102) - 269 568
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання (511 172) (36 205) - (474 967) 41 847 (271 298) (245 516)
?
25 IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ПОВ'ЯЗАНИХ СТОРIН
В наступних таблицях наведенi суми балансових залишкiв та обсяги операцiй з пов'язаними сторонами протягом рокiв, що закiнчились
31 грудня:
Балансовi залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами:
2017 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Передоплати та iншi оборотнi активи Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть Дивiденди до оплати
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Акцiонери 960 18 915 (319) (1 876)
Асоцiйованi пiдприємства 64 1 (5 884) Неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства 49 837 9 136 (2 270) 50 861 28 052 (8 473) (1 876)
2016 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Передоплати та iншi оборотнi активи Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть Дивiденди до оплати

ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Акцiонери - 9 355 (375) (1 876)
Асоцiйованi пiдприємства 55 603 (9 583) Неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства 46 663 15 567 (2 235) 46 718 25 525 (12 193) (1 876)
Операцiї зi зв'язаними сторонами:
2017 Реалiзацiя товарiв Iнша реалiзацiя Придбання запасiв та послуг
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Акцiонери 1 255 892 2 219
Асоцiйованi пiдприємства 2 108 4 31 792
Неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства 74 954 17 911 35 078
78 317 18 807 69 089
2016 Реалiзацiя товарiв Iнша реалiзацiя Придбання запасiв та послуг
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Акцiонери - - 1 634
Асоцiйованi пiдприємства 2 673 887 39 823
Неконсолiдованi дочiрнi пiдприємства 71 077 17 841 15 893
73 750 18 728 57 350
?
Умови операцiй зi зв'язаними сторонами
Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними i погашаються грошовими коштами. За рiк, що закiнчився 31
грудня 2016р., Група не вiдображала зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi за розрахунками з пов'язаними
сторонами.
Отриманi гарантiї
Акцiонерами наданi Групi гарантiї вiдносно виконання зобов’язань по кредитнiй угодi з Європейським банком реконструкцiї та розвитку
у розмiрi 36 667 тис. дол. США. (Примiтка 15).
Виплати ключовому управлiнському персоналу
Станом на 31 грудня 2017 р. ключовий управлiнський персонал включає керiвництво Групи у кiлькостi 13 осiб (2016 р.: 13 осiб).
Загальна сума виплат ключовому управлiнському персоналу в розмiрi 15 470 тис. грн. (2016 р.: 12 093 тис. грн.) включена до
адмiнiстративних витрат консолiдованого звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року. Виплати
ключовому управлiнському персоналу включать:
2017 2016
ГРН’000 ГРН’000
Короткостроковi виплати 12 622 9 614
Пенсiйнi та довгостроковi виплати 2 848 2 479
Сплаченi дивiденди - 15 470 12 093
26 ДОГОВIРНI ТА УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
Податковi та юридичнi питання
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення операцiй розвивається по мiрi переходу до ринкової економiки. Прийнятi
законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i
центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають.
Керiвництво вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та
сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов'язань був недостатньо чiтким, Група нараховувала податковi
зобов'язання на основi оцiнок керiвництва.
Судовi позови
В процесi звичайної господарської дiяльностi Група виступає стороною ряду судових процесiв та спорiв. Керiвництво вважає, що
остаточний розмiр зобов'язань, якi можуть виникнути внаслiдок цих судових процесiв або спорiв, не буде мати суттєвого впливу на
фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи.?
Фiнансова оренда
Група має рiзнi об'єкти основних засобiв у фiнансовому лiзингу. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за фiнансовою орендою та
контрактами з продажу в розстрочку разом з поточною вартiстю чистих мiнiмальних орендних платежiв становлять:
2017 2016
Мiнiмальнi платежi Поточна вартiсть платежiв Мiнiмальнi платежi Поточна вартiсть платежiв
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
До одного року 15 846 13 405 30 010 28 228
Вiд одного до п’яти рокiв 360 236 15 060 6 641
Разом мiнiмальнi оренднi платежi 16 206 45 070
Мiнус: проценти (2 565) (10 201)
Поточна вартiсть мiнiмальних орендних платежiв 13 641 13 641 34 869 34 869
Iнвестицiйнi зобов'язання
На 31 грудня 2017 року Група не мала iнвестицiйних зобов'язань з придбання нового обладнання.
27 УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi зобов'язання Групи включають банкiвськi кредити та овердрафти, позики, фiнансову оренду та торгову кредиторську
заборгованiсть. Зазначенi фiнансовi зобов'язання призначенi головним чином для забезпечення фiнансування дiяльностi Групи. Група
має рiзнi фiнансовi активи, на приклад, торговельну дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити, що
виникають безпосередньо в ходi операцiйно-господарської дiяльностi Групи.
Група не брала участi в будь-яких суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння
ризиками спрямована на вiдстеження динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на

результати дiяльностi Групи.
Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Групи, є валютний ризик, ризик лiквiдностi, процентний та кредитний
ризики. Керiвництво переглядає та затверджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Група здiйснює свої операцiї переважно в таких валютах: гривня («грн.»), долар США («дол. США»), євро та росiйськi рублi («руб.»).
Офiцiйнi курси цих валют до гривнi встановлюються Нацiональним банком України («НБУ») (Примiтка 4).
Група експортує свою продукцiю до європейських та iнших країн; купує обладнання в рiзних країнах (переважно в Нiмеччинi); залучає
значнi суми кредитiв та позик в iноземнiй валютi. Кредити та позики, торговельна дебiторська та кредиторська заборгованiсть в
iноземнiй валютi призводять до виникнення валютного ризику. Група не здiйснювала операцiй з метою хеджування зазначених
валютних ризикiв.
У наведенiй нижче таблицi представлена чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до можливої змiни обмiнного курсу, при
постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
31 Грудня 2017 Збiльшення / (зменшення) обмiнного курсу Влив на прибуток до оподаткування
ГРН’000
Грн. / дол. США +10% (186 722)
Грн. / євро +10% 3 315
Грн. / дол. США - 10% 186 722
Грн. / євро - 10% (3 315)
31 грудня 2016 р. Збiльшення / (зменшення) обмiнного курсу Влив на прибуток до оподаткування
ГРН'000
Грн. / дол. США +40% (791 870)
Грн. / євро +40% (1 687)
Грн. / дол. США -40% 791 870
Грн. / євро -40% 1 687
Ризик лiквiдностi
Задачею Групи є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi умов кредитування, що надаються
постачальниками та банками.
Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть, залежно вiд очiкуваних строкiв
виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Пiдприємства станом на 31 грудня на основi недисконтованих
контрактних платежiв:
2017 До 1 року 1-5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Процентнi кредити та позики 692 499 2 642 395 - 3 334 894
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1 132 831 - - 1 132 831
Iншi зобов’язання - 350 840 - 350 840
1 825 330 2 993 235 - 4 818 566
2016 До 1 року 1-5 рокiв Понад 5 рокiв Всього
ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000 ГРН’000
Процентнi кредити та позики 2 320 565 1 160 867 - 3 481 432
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1 031 895 - - 1 031 895
Iншi зобов’язання - 358 184 - 358 184
3 352 460 1 519 051 - 4 871 511
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.
У наведенiй нижче таблицi представлена чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до можливої змiни процентних ставок, при
постiйному значеннi всiх iнших змiнних (у виглядi впливу на позики з плаваючою процентною ставкою). Впливу на власний капiтал
Групи не спостерiгається.
Збiльшення/(зменшення) процентної ставки (в базисних пунктах) Влив на прибуток до оподаткування
ГРН’000
31 Грудня 2017
Змiна процентної ставки (LIBOR) +100 (13 922)
Змiна процентної ставки (KIEIBOR) - 100 4 977
31 Грудня 2016
Змiна процентної ставки (LIBOR) +100 (16 625)
Змiна процентної ставки (LIBOR) - 100 16 625
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Групу на значнi кредитнi ризики, в основному включають кошти в банках (Примiтка
13), торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (Примiтка 11).
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 грудня 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.
Управлiння капiталом
Група розглядає позиковий капiтал та акцiонерний капiтал як основнi джерела формування капiталу. Задачею Групи при управлiннi
капiталом є забезпечення спроможностi Групи продовжувати функцiонувати як постiйно дiюче пiдприємство з метою отримання
прибуткiв для акцiонерiв та вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб,
капiталовкладень та стратегiї розвитку Групи. Полiтика Групи з управлiння капiталом спрямована на забезпечення та пiдтримку його
оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат на залучення капiталу i забезпечення гнучкостi доступу Групи до ринкiв
капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи та може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з
урахуванням змiн в операцiйному середовищi, ринкових тенденцiях та стратегiї розвитку Групи. З метою збереження або змiни
структури капiталу Група може коригувати суми дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повернути капiтал акцiонерам або випустити
новi акцiї.
Група контролює капiтал з урахуванням коефiцiєнта частки позикових коштiв, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на
сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. У вiдповiдностi до полiтики Групи коефiцiєнт частки позикових коштiв зберiгається в
межах 30%-60%. Група включає до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть, аванси отриманi, кредиторську заборгованiсть за основнi засоби за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв та
банкiвських депозитiв.
31 Грудня 2017 31 Грудня 2016
ГРН’000 ГРН’000
Процентнi кредити та позики 2 455 835 2 425 956
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1 132 831 1 031 895
Аванси клiєнтiв 46 900 82 270
Iншi довгостроковi зобов’язання 237 082 329 260
Грошовi кошти та їх еквiваленти (46 172) (48 394)
Чиста заборгованiсть 3 826 476 3 820 987
Всього капiтал 2 495 482 2 318 240
Разом капiтал та чиста заборгованiсть 6 321 958 6 139 227
Коефiцiєнт частки позикових коштiв 61% 62%
28 СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група застосовує рiзнi методи i робить припущення, якi ґрунтуються на
ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Номiнальна вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi строком погашення до одного року, за вирахуванням резервiв на зменшення
корисностi, вважається їх справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування
майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням поточної ринкової процентної ставки, за якою Група може запозичити аналогiчнi
фiнансовi iнструменти
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв, що включають грошовi кошти, довгостроковi iнвестицiї, довгострокову дебiторську
заборгованiсть за проданi акцiї, короткострокову дебiторську та кредиторську заборгованiсть, короткостроковi кредити та позики,
векселi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
29 ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
В 2017 Група прийняла рiшення щодо вiдчуження компанiї ТОВ «Оболонь Агро», що представляє собою дочiрню органiзацiю, що
знаходиться в повнiй власностi Групи.
01 грудня 2017 мiж Групою та компанiєю ТОВ «АГРОХОЛДИНГ 2012» був пiдписаний договiр купiвлi-продажу частки в статутному
капiталi. Вартiсть продажу згiдно угоди склала 556 669 тис. грн., що еквiвалентно 20 499 тис. дол. США. Фактичною датою передачi
контролю над компанiєю ТОВ «Оболонь Агро» компанiї ТОВ «АГРОХОЛДИНГ 2012» менеджмент Групи вважає 31.12.2017. Станом на
20.01.2018 заборгованiсть перед Групою за продаж корпоративних прав ТОВ «Оболонь Агро» була повнiстю погашена.
При вiдображеннi операцiї з продажу ТОВ «Оболонь Агро» менеджмент Групи не застосував вимоги п.33 МСФЗ 5 «Непоточнi активи,
утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» щодо вiдображення фiнансового результату вiд припиненої дiяльностi вiдокремлено
вiд фiнансового результату дiяльностi що триває оскiльки на думку менеджменту операцiя з вiдчуження ТОВ «Оболонь Агро» не
вiдповiдає критерiю припиненої дiяльностi згiдно МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Таким чином фiнансовий результат та рух грошових коштiв ТОВ «Оболонь Агро» за 2017 рiк включений в консолiдований звiт про
сукупний дохiд та консолiдований звiт про рух грошових коштiв Групи за 2017 рiк. Станом на 31 грудня 2017 року чистi активи компанiї
ТОВ «Оболонь Агро» були виключенi зi складу активiв в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Оболонь».
Результати дiяльностi компанiї ТОВ «Оболонь Агро» за рiк представленi нижче:
Прим. 2017
ГРН’000
Дохiд вiд реалiзацiї 292 075
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (227 502)
Загальнi, адмiнiстративнi та збутовi витрати (12 004)
Iншi операцiйнi доходи/(витрати), нетто (37)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi 52 606
Чистий збиток вiд курсових рiзниць (83)
Фiнансовi витрати, нетто (8 777)

Прибуток / (збиток) за рiк 43 746
Чистi грошовi потоки компанiї ТОВ «Оболонь Агро» за 2017 рiк наведенi нижче:
Прим. 2017
ГРН’000
Операцiйна дiяльнiсть 38 473
Iнвестицiйна дiяльнiсть 10 924
Фiнансова дiяльнiсть (51 377)
Чистий (вiдтiк)/ надходження грошових коштiв (1 980)
Продовження тексту приміток
30 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
В сiчнi 2018 року вiдбулося остаточне погашення поточних зобов’язань ТОВ «Агрохолдинг 2012» за купiвлю частки в статутному
капiталi ТОВ «Оболонь Агро» у сумi 422 498 тис. грн.
В сiчнi – березнi 2018 року Група частково погасила свої фiнансовi зобов’язання: банкiвськi кредити номiнованi у дол. США на суму 9
478 тис. дол. США. та банкiвськi кредити номiнованi у гривнях на суму 86 513 тис. грн. Вiдповiдно кредитний портфель Групи пiсля
погашення становить:
Кредити банкiв у гривнях (тис. грн) 737 714
Кредити банкiв у дол. США (тис. дол. США) 48 168
У перiод пiсля звiтної дати i до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не вiдбулося жодних iнших подiй, що могли б вплинути на
дану фiнансову звiтнiсть.

