
Титульний аркуш

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

 

Генеральний директор    Наум Ярослав Ярославович

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

М.П.
23.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Вигодський лiсокомбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00274232

4. Місцезнаходження

Івано-Франківська , Долинський, 77552, смт.Вигода, Д.Галицького, буд.63

5. Міжміський код, телефон та факс

(03477) 61035 61035

6. Електронна поштова адреса

liljysuk@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014

(дата)

 



2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України"  

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.uniplyt.com.ua в мережі Інтернет

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента 
в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади 
корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове 
агентство

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та 
стажу роботи посадових осіб 
емітента

X

2) інформація про володіння 
посадовими особами емітента 
акціями емітента

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

11. Інформація про юридичних 
осіб, послугами яких 
користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій 
емітента

X

2) інформація про облігації 
емітента

3) інформація про інші цінні 
папери, випущені емітентом



4) інформація про похідні цінні 
папери

5) інформація про викуп власних 
акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

X

2) інформація щодо вартості 
чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання 
емітента

X

4) інформація про обсяги 
виробництва та реалізації 
основних видів продукції

5) інформація про собівартість 
реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення 
випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан 
корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски 
іпотечних облігацій

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

1) інформація про розмір 
іпотечного покриття та його 
співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям

2) інформація щодо 
співвідношення розміру 
іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим 



іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів 
у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного 
періоду

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

4) відомості про структуру 
іпотечного покриття іпотечних 
облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на 
кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав 
виникнення у емітента іпотечних 
облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне 
покриття за станом на кінець 
звітного року

20. Інформація про наявність 
прострочених боржником строків 
сплати чергових платежів за 
кредитними договорами 
(договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено 
іпотеками, які включено до 
складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски 
іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру 
іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски 
сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що 
володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих 
активів ФОН

27. Правила ФОН



28. Відомості про аудиторський 
висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку
(звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, 
складена відповідно до 
Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі 
наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта 
нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передачі 
об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)

33. Примітки - "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня,
так як станом на 31.12.2012 року емiтент не отримував лiцензiй на окремi види 
дiяльностi;
-"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" 
вiдсутнi, оскiльки ПАТ станом на 31.12.2013 року не входить в будь - якi 
об'єднання. 
-"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової 
оцiнки емiтента та його цiнних паперiв товариство не здiйснювало i не 
користувалося послугами рейтенгового агенства. 
-"Iнформацiя про ограни управлiння емiтента" вiдсутня, у зв'язку з тим, що 
вiдповiдно до роздiлу V глави 2 пункту 1.5 "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", емiтенти-акцiонернi товариства цей роздiл не 
заповнюють. 
- iнформацiя про дивiденди не подається, так як рiшення про виплату дивiдендiв 
на зборах акцiонерiв не приймалося. 
"Iнформацiя про процентнi облiгацiї" - вiдсутня, так як Емiтент процентнi 
облiгацiї не випускав;
- "Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї" - вiдсутня, так як Емiтент дисконтнi 
облiгацiї не випускав;
- "Iнформацiя про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї вiдсутня, так як Емiтент 
цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускав.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня", так як Емiтент iншi цiннi папери 
не випускав;
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" -вiдсутня, так як Емiтент похiднi цiннi 
папери не випускав.
-"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так 
як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. ;
-"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 
паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало. 
-"Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є 
емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв
ФОН. 
-"Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало 
цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене обєктами 



нерухомостi.
-Емiтент не є фiнансовою установою.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Вигодський лiсокомбiнат"

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

А00 №645223

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1991

4. Територія (область)

Івано-Франківська 

5. Статутний капітал (грн)

1199342.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

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

68.20 Здавання в оренду нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Емiтент - акцiонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Обласне управлiння ощадного банку м. Iвано-Франкiвськ

2) МФО банку

336503



3) поточний рахунок

2600930114141

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника

Місцезнаходженн
я

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

(від загальної кількості)

Юридичнi особи - 3 особи - -Україна - - 90.8187

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт*

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

(від загальної кількості)

Фiзичнi особи - 3174 чоловiк - - - 9.1813

Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Наум Ярослав Ярославович

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

СС 47 479059 17.01.1998 Долинським РВ УМВС

4) рік народження**

1959

5) освіта**



вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

Заступник генерального директора по комерцiї ПАТ "Вигодський лiсокомбiнат"

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

31.03.2011 до переобрання

9) Опис

Генеральний директор свої посадовi обов'язки виконує згiдно статуту товариства.Винагороду в 
тому числi в натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний Бухгалтер

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

Дякiв Надiя Григорiвна

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

СС 139830 27.11.1996 Долинський РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

ПАТ "Вигодський лiсокомбiнат", головний бухгалтер

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



27.01.1995 до переобрання

9) Опис

Головний Бухгалтер Дякiв Надiя Григорiвна свої посадовi обов'язки виконує згiдно статуту 
товариства та чинного законодавства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не 
отримувала.Змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Пенгрин Лiлiана Йосипiвна

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

СЕ 200370 13.03.2003 Долинським РВУМВС в Івано-Франківській обл.

4) рік народження**

03.05.1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

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

начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Унiплит"

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

25.04.2013 до переобрання

9) Опис

Член наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно статуту товариства. Винагороду в 
тому числi в натуральнiй формi не отримувала.
Змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Основне мiсце роботи - ТОВ "Унiплит", начальник юридичного відділу (Iвано-Франкiвська 
обл. смт.Вигода).



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Моренко Вячеслав Анатолiйович

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

МК 217084 12.05.1996 Московський МВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

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

ТОВ"Унiплит", комерційний директор

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

25.04.2013 до переобрання

9) Опис

Голова Наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства.Винагороду, в 
тому числi в натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи

МК 328463 13.11.1996 Дзержинський РВ ХМУМВС в Харкiвськiй обл

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

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

КТ "Кисельов та Ко", експедитор

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

25.04.2013 до переобрання

9) Опис

Член наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно статуту товариства.Винагороду в 
тому числi в натуральнiй формi не отримував.
Змiн у персональному складi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.Основне мiсце роботи - ТОВ "Унiплит", консультант по iнвестицiйних проектах (Iвано-
Франкiвська обл. смт.Вигода).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Гурко Володимир Анатолiйович

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

МК 289580 25.10.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища



6) стаж роботи (років)**

13

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

Харкiвресурс, начальник дiльницi металовиробiв

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

17.04.2013 3 роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї посадовi обов'язки виконує згiдно статуту товариства.Винагороду в тому 
числi в натуральнiй формi не отримував.
Змiн у персональному складi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.Основне мiсце роботи на АТ "Олiмп" консультант по економiчних питаннях. ( смт.Пiсочин)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Манасьян Павло Акопович

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

МК 328591 18.11.1996 Дзержинським МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

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

заступник директора, консультант з економiчних питань

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



17.04.2014 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї посадовi обов"язки виконує згiдно статуту товариства.
Винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримував.Змiн у персональному складi не 
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Основне мiсце роботи -ВАТ 
"Грета", м.Дружкiвка, керiвник проектiв та програм.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Дубас Юрiй Володимирович

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

КА 179267 30.01.1997 Золочiвський РВ УМВС в Львiвськiй обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

ТзОВ "Унiплит", заступник директора з фiнансiв

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

17.04.2014 3 роки

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї посадовi обов"язки виконує згiдно статуту товариства.
Винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює ТзОВ "Унiплит", заступник директора з фiнансiв (Iвано-франкiвська обл., Долинський р-
н, смт Вигода)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 



** 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

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який

видав)* або код за
ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількіст
ь акцій
(штук)

Від
загально

ї
кількост
і акцій (у
відсотка

х)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явник

а

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Генеральни
й директор

Наум Ярослав
Ярославович

СС 47 479059
17.01.1998

Долинським РВ
УМВС

1575 0.001313 1575 0 0 0

Головний
Бухгалтер

Дякiв Надiя
Григорiвна

СС 139830
27.11.1996

Долинський РВ
УМВС в Iвано-

Франкiвськiй обл.

1575 0.001313 1575 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Моренко
Вячеслав

Анатолiйович

МК 217084
12.05.1996

Московський
МВХМУ УМВС

України в
Харкiвськiй обл.

1000000 0.83379
100000

0
0 0 0

Голова
Наглядової

ради

Лiтвiнов Сергiй
Олексiйович

МК 328463
13.11.1996

Дзержинський РВ
ХМУМВС в

Харкiвськiй обл

0 0 0 0 0 0

Голова
ревiзiйної

комiсiї

Гурко
Володимир

Анатолiйович

МК 289580 МВМ
Дзержинського РВ

ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.

348849 0.290867 348849 0 0 0

Член
ревiзiйної

комiсiї

Манасьян
Павло

Акопович

МК 328591
18.11.1996

Дзержинським
МВМ

Дзержинського РВ
ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.

348849 0.290867 348849 0 0 0

Член
Ревiзiйної

комiсiї

Дубас Юрiй
Володимирович

КА 179267
30.01.1997

Золочiвський РВ
УМВС в

Львiвськiй обл.

0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Пенгрин
Лiлiана

Йосипiвна

СЕ 200370
13.03.2003

Долинським
РВУМВС в Івано-
Франківській обл. 

0 0 0 0 0 0

Усього 2051272 1.71033 205127 0 0 0



2

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 



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

Найменуванн
я юридичної

особи

Код за
ЄДРПО

У

Місцезнаходженн
я

Кількіст
ь акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках
)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явник

а

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на

пред'явника

Приватне
акцiонерне
товариство
"Унiверсал"

21246490

61000 Україна
Харківська -

м.Харкiв
вул.Правди,10 офiс

60

10476471
8

87.351793
10476471

8
0 0 0

Прізвище,
ім'я, по

батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав
паспорт**

Кількіст
ь акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках
)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явник

а

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на

пред'явника

Усього 10476471
8

87.351793 10476471
8

0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по 
батькові. 
** Заповненювати необов'язково. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

17.04.2014

Кворум 
зборів**

87.38

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження голови зборiв та секретаря зборiв.
2.Обрання складу Лiчильної комiсiї.
3.Звiт Генерального директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
4.Звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
5.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово–
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердження балансу Товариства за 2013 рiк.
6.Порядок розподiлу прибутку або визначення порядку покриття збиткiв.
7.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
8.Затвердження договорiв, укладених з банкiвськими установами, пролонгацiя дiючих та/або 
укладення нових договорiв. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Аудиторська фiрма "Альфа-аудит ЛТД"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 22193057

Місцезнаходження 7600 Україна Івано-Франківська - Iвано-Франкiвськ Рєпiна,10

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0814

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005

Міжміський код та телефон (0342) 77 54 20

Факс (0342) 77 54 20

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Данi вiдсутнi

 

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 01001 Україна м. Київ Київ м.Київ Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

правила 2092

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40

Факс (044) 279-13-22

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис данi вiдсутнi

 



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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 24680821

Місцезнаходження 76019 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвська м.Iвано-
Франкiвськ Василiянок, буд.22

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №263370

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013

Міжміський код та телефон 0342 75-11-65

Факс 0342 765-11-65

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис д/в

 



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац

ії
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстраці

ю
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційни

й номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальн
а вартість
акцій (грн)

Кількіст
ь акцій
(штук)

Загальна
номінальн
а вартість

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14.12.201
0

62/09/1/10
Iвано-

Франкiвське ТУ
ДКЦПФР

UA4000175921
Акція проста

бездокументарн
а іменна

Бездокументарн
і іменні

0.01
11993425

0
1199342.5

Опис
Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках.Факти лiстингу/делiстингу 
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.Акцiї емiтента ромiщенi повнiстю.У звiтному перiодi емiтент
не проводив додаткову емiсiю.

 



XI. Опис бізнесу

ПАТ "Вигодський лiсокомбiнат" має свою iсторiю,яка починається ще з другої половини ХIХ 
столiття. Австрiйський барон Поппер закупив великий лiсовий масив у 1873р. Було побудовано 
першу лiсопилку., фабрику по виготовленню музичних iнструментiв. З початку 60х рр. ХХ 
столiття почався бурхливий розвиток лiсопильного та деревообробного виробництва. Було 
побудовано лiсопильний, столярний, траний цехи. В 1972р введено в експлуатацiю завод ДВП. 
Наказом Мiнiстерства промисловистi України вiд 18.05.1994р №152 Вигодський державний 
лiсокомбiнат перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Вигодський лiсокомбiнат".

 

В структурi емiтента дочiрних пiдприємств,фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв немає.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2014рiк- 10 чол.; 

-позаштатних-немає
-працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого дня - немає

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями

 

Будь-якi пропозицiї, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду вiдсутнi.

 

Облiкова полiтика товариства визначена наказом вiд вiдповiдно до Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р.№ 996-XiV.Основнi засоби 
облiковуються по первiснiй вартостi з урахуванням зносу.До основних засобiв вiдносяться 
необоротнi матерiальнi активи строком експлуатацiї бiльше одного року. Нарахування амортизацiї
основних засобiв проводиться за податковим методом. Строк амортизацiї нематерiальних активiв 
визначається строком їх користування. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 
прямолiнiйним методом. В складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображаються 
предмети, строк корисного використання яких не перевищує бiльше одного року i вартiсть яких не
перевищує 1000 грн.Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% їх вартостi

 

Основними видами дiяльностi товариства є надання послуг по орендi примiщень та майна.

 

За останнi 5 рокiв вiдчужено активiв на 2957 тис.грн. Придбано на суму 3 тис. грн.

 



Емiтент в звiтному роцi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 
членами виконавчого органу, та афiлiйованими особами не укладав.

 

Станом на 31.12.2014р. Товариство має основнi засоби не виробничого призначення. Умови 
використання основних засобiв нормальнi.

 

Нестабiльна економiчна полiтика.

 

Штрафи не накладались.

 

Фiнансування дiльностi проводиться за рахунок власних коштiв.

 

Всi укладенi договори виконуються.

 

Емiтент не планує протягом найближчого перiоду розширювати виробництво та здiйснювати 
реконструкцiю.

 

Емiтент протягом звiтного перiоду не проводив дослдження та розробки. Вiдповiдно кошти не 
витрачалися.

 

Судових справ, стороною яких виступає емiтент у звiтному перiодi не було.

 

На ПАТ "Вигодський лiсокомбiнат" є в наявностi примiщення. Пiдприємство забезпечене всiма 
видами енергопостачання, зв"язком, зручним трагспортним сполученням, квалiфiкованими 
кадрами.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:

177 143 0 0 177 143

будівлі та споруди 177 143 0 0 177 143

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

2. Невиробничого 
призначення:

2066 1927 0 0 2066 1927

будівлі та споруди 1057 994 0 0 1057 994

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 4 3 0 0 4 3

інші 1005 930 0 0 1005 930

Усього 2243 2070 0 0 2243 2070

Опис д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн) 

14459 15218

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

1199 1199

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

1199 1199

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв 
та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з 
урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.



Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 36767 тис.грн. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 36767 
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення 
статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.

грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток

річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 31 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 194 X X

Усього зобов'язань X 225 X X

Опис: д/в

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма
"Альфа-аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи)

22193057

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018. М.Iвано-Франкiвськ,
вул.Рєпiна, 10



Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0814 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)

Стосовно фiнансової звiтностi за МСФЗ
Публiчного акцiонерного товариства

«Вигодський лiсокомбiнат»
станом на 31.12.2014 року

Акцiонерам та керiвництву
ПАТ «Вигодський лiсокомбiнат»

Ми провели аудит фiнансової звiтностi, складаеної за МСФЗ, Публiчного акцiонерного товариства «Вигодський
лiсокомбiнат» (надалi - Товариство),

- код ЄДРПОУ: 00274232; 
- мiсцезнаходження: юридична адреса: 77552, Україна, смт. Вигода, Долинського району, Iвано-Франкiвської областi,

вул.. Д.Галицького 63; фактична адреса: 77552, Україна, смт. Вигода, Долинського району, Iвано-Франкiвської
областi, вул.. Д.Галицького 63;

- дата державної реєстрацiї 30.12.1991 року
що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних
звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк та
звiту про власний капiтал за 2014 рiк, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших

примiток (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»). 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або

помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання

впевненостi та супутнiх послуг.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитом встановлено, що Товариством не проведена оцiнка основних засобiв при переходi на подання фiнансової
звiтностi за МСФЗ. Зазначена обставина робить не можливим отримання аудитором достатнiх i належних доказiв у

цiй частинi стосовно вiдображеної у звiтностi справедливої вартостi основних засобiв та сум амортизацiйних
вiдрахувань, що може мати вiдповiдний вплив на розмiр прибутку за звiтний перiод.

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, що є певним обмеженням щодо
висловлення думки аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi.

У примiтках до фiнансової звiтностi Товариством не достатньо повно розкрито iнформацiю про змiст статей, що
наведенi у фiнансовiй звiтностi.

Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Вигодський лiсокомбiнат»

станом на 31.12.2014 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, за винятком зазначеного у попередньому
параграфi, подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства
«Вигодський лiсокомбiнат» станом на 31.12.2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що

закiнчився на зазначену дату.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ



На пiдставi норм Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Закону Ураїни «Про акцiонернi товариства»
аудитор вважає за доцiльне навести наступну додаткову iнформацiю щодо перевiреної фiнансової звiтностi.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України i

суттєво перевищує статутний капiтал Товариства.
Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю

Аудитом не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ Товариства, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв

i фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв

Аудитом не виявлено виконання Товариством у звiтному перiодi значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 

Стан корпоративного управлiння
Система корпоративного управлiння Товариства в основному вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi

товариства». У Товариствi не створено комiтету чи iншого органу з питань аудиту. У порядку, передбаченому
Статутом, Товариством затверджено такi внутрiшнi документи: Положення про Загальнi збори, Положення про

Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Генерального директора, Положення про
iнформацiю. Загальнi збори проводяться згiдно з положеннями Статуту i у звiтному роцi вiдбулись 17 квiтня 2014

року.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час аудиту аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства
внаслiдок шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Альфа-аудит ЛТД». 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають

аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: свiдоцтво № 0814 вiд 26 сiчня 2001 року.
Номер та дата видачi сертифiката аудитора: сертифiкат серiї А № 002555 виданий 29.06.1995 року, вiдповiдно до
рiшення Аудиторської палати України вiд 29.05.2014р. № 294/2 термiн дiї продовжено до 29 червня 2019 року. 

Мiсцезнаходження юридичної особи: 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Рєпiна, 10.
телефон (факс) юридичної особи: тел. 0342 77 54 20, факс 0342 77 54 30

Дата i номер договору на проведення аудиту: договiр вiд 25 грудня 2014р. №11/30–15.
Дата початку проведення аудиту: 24 грудня 2014 року.

Дата закiнчення проведення аудиту: 07 квiтня 2015 року.
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0

2 2013 1 0

3 2012 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/в Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/в Ні



 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): ЕМIТЕНТ У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ НЕ 
СКЛИКАВ

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні) 

Н
і

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 

4

 



Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) в складi наглядової ради комiтети
не створювалися

Інші (запишіть) д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)

Н
і

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/в

 

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X



Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/в X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками? 

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена 

X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

Загальні
збори

акціонерів 

Наглядова
рада 

Виконавчи
й орган 

Не належить до
компетенції

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Ні Ні Ні



Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Ні Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X



Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджуєтьс

я на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Ні Ні

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

Так Так Ні Ні Ні

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Ні Ні

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

Ні Ні Так Ні Ні

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X



Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) емiтент аудитора не змiнював

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/в

 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/в 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 



Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Вигодський лiсокомбiнат"
за ЄДРПОУ 00274232

Територія за КОАТУУ 262205530

Організаційно-правова
форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 68.2

Середня кількість 
працівників

2

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
77552, Iвано-Франкiвська, Долинський,

смт.Вигода, Д.Галицького, буд.63

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 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 0 0 0

первісна вартість 1001 0 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0 0



Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 693 636 0

первісна вартість 1011 1861 1861 0

знос 1012 1168 1225 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 1550 1435 0

первісна вартість 1016 3267 3267 0

знос 1017 1717 1832 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 29691 35724 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 122 103 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 0 0 0

Усього за розділом I 1095 0 0 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 70 74 0

Виробничі запаси 1101 70 74 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0



Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 296 204 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 0

з бюджетом 1135 0 0 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 451 5 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 5 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 1 5 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 3 6 0

Усього за розділом II 1195 821 294 0

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

1200 0 0 0

Баланс 1300 32877 38191 0

 

Пасив Код рядка На початок На кінець На дату
переходу на



звітного періоду звітного періоду

міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1199 1199 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31601 36767 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 32800 37966 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду)

1531 0 0 0



резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду)

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 20 115 0

за розрахунками з бюджетом 1620 28 31 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 3 5 0

за розрахунками з оплати праці 1630 13 19 0

за одержаними авансами 1635 0 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 13 55 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0

Усього за розділом IІІ 1695 77 225 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 32877 38191 0

 

Примітки д/в

Керівник Наум Я.Я.

Головний бухгалтер Дякiв Н.Г.



 

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Вигодський лiсокомбiнат"
за ЄДРПОУ 00274232

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

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

2000 231 276

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 ( 364 ) ( 349 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 0 0

 збиток 2095 ( 133 ) ( 73 )

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 0 535

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 ( 658 ) ( 681 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 154 ) ( 1085 )

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 0 0

 збиток 2195 ( 945 ) ( 1304 )

Дохід від участі в капіталі 2200 6111 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 396 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 0 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( 1700 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:



 прибуток 2350 5166 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( 1700 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5166 -1700

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 100 86

Витрати на оплату праці 2505 281 260

Відрахування на соціальні заходи 2510 81 84

Амортизація 2515 208 208

Інші операційні витрати 2520 467 467

Разом 2550 1137 1105

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ



 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки д/в

Керівник Наум Я.Я.

Головний бухгалтер Дякiв Н.Г.



 

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Вигодський лiсокомбiнат"
за ЄДРПОУ 00274232

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 375 377

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 17 13



Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 199 ) ( 265 )

Праці 3105 ( 234 ) ( 254 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 90 ) ( 103 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 28 ) ( 145 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 380 ) ( 417 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 7 ) ( 185 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -546 -979

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 550 342

необоротних активів 3205 0 627

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

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 550 969

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4 -10

Залишок коштів на початок року 3405 1 11

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 5 1



 

Примітки д/в

Керівник Наум Я.Я

Головний бухгалтер Дякiв Н.Г.



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Вигодський лiсокомбiнат"
за ЄДРПОУ 00274232
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка

За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0



Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
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

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0



Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X



Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки д/в

Керівник Наум Я. Я.

Головний бухгалтер Дякiв Н. Г.



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство

"Вигодський лiсокомбiнат"
за ЄДРПОУ 00274232

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття
Код
рядк

а

Зареєстрован
ий капітал

Капітал
у

дооцінка
х

Додаткови
й капітал

Резервни
й капітал

Нерозподілени
й прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачени
й капітал

Вилучени
й капітал

Всьог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 1199 0 0 0 31601 0 0 32800

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на 
початок року

4095 1199 0 0 0 31601 0 0 32800

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 5166 0 0 5166

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0



інструментів

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 
зареєстрованог
о 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

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості 
з капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0



(часток)

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в 
капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольова
ної частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 5166 0 0 5166

Залишок на 
кінець року

4300 1199 0 0 0 36767 0 0 37966

 

Примітки д/в

Керівник Наум Я.Я.

Головний бухгалтер Дякiв Н.Г.



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ВИГОДСЬКИЙ ЛIСОКОМБIНАТ»

ЗМIСТ
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
2. ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
5. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРГЛЯНУТI СТНДАРТИ
6. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
7. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Повна назва пiдприємства - Публiчне акцiонерне товариство «Вигодський лiсокомбiнат»
Скорочена назва - ПАТ «Вигодський ЛК»
Адреса пiдприємства – 77552, Україна, смт. Вигода Долинського району Iвано-Франкiвської 
областi, вул.. Д.Галицького, 63.
Товариство у недалекому минулому було потужним лiсозаготiвельним i лiсопереробним 
пiдприємством. В наслiдок приватизацiйних процесiв та у звязку iз придбанням значних пакетiв 
акцiй iнвесторами, Товариство основну частину виробничих потужностей плитної промисловостi 
передало у фiнансову оренду ТОВ «Унiплит», смт. Вигода.
У звiтному 2014 роцi Товариство безпосередньо виробничої дiяльностi не здiйснювало. З iнших 
видiв дiяльностi здiйcнювало здавання в оперативну оренду офiсних примiщень, здавання в лiзинг 
окремих основних засобiв виробничого призначення, примiщень та здавання в оперативну оренду 
споруд вузькоколiйної залiзницi для здiйснення перевезень заготовленої лiсосировини орендарем 
ТОВ «Унiплит». 
За звiтнi перiоди, закiнчуючи 2011 роком, публiчне акцiонерне товариство «Вигодський 
лiсокомбiнат» готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв 
бухгалтерського облiку України. 
2. ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
Концептуальною основою представленої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з
П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та 
iнтерпретацiй, якi набрали чинностi, i полiтик, якi прийнятi на дату пiдготовки управлiнським 
персоналом пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2014 р., а також обмеження 
застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв 
згiдно "МСБО 1".
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть 
пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та на пiдставi iнших оцiнок, якщо це передбачено 
МСФЗ.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2011 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2012 
року.
Використання оцiнок та припущень.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на 
визначення сумм активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття 
умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, 
МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 
звiтностi.Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.



3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть та позики
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають 
фiксованi або визначенi платежi, i якi не користуються попитом на активному ринку, 
класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть 
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за 
вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу 
ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли 
визнання процентiв не буде суттєвим.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 
резерву та покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi 
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi 
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для груп 
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi або 
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку або збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд 
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка 
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригувань резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi, вона списується за 
рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi зобов’язання
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними 
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
• непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 
зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, 
або
• похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуся або можуть здiйснюватися iншим 
чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану 
кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання.
Iншi фiнансовi зобов’язання 
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, 
за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 
виконати зобов’язання одночасно.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Товариства складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою 
вартiстю через прибутки i збитки, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення 
фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i 
вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу 
фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або 



продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, 
встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року та вартiсть яких бiльша 2500 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть 
основних засобiв. 
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом, якщо :
- майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання;
- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi 
витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. 
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище 
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому 
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, 
що амортизується.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будiвлi та споруди 15 - 20 рокiв
Обладнання 5-7 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Iншi основнi засоби 2 – 7 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 
розглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в 
прибутках i збитках. 
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 
засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з 
будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. 
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з 
моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що 
забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
а) пiсля вибуття, або продажу
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитись. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша його балансової вартостi. Таке 
зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за 
переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу 
в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, 
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд 



зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою 
розподiлення переглянутої балансової вартостi необортного активу на систематичнiй основi 
протягом строку корисного використання.
Запаси
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 
понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 
теперiшнiй стан. Запаси в товариствi вiдображаються за собiвартiстю.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв 
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на 
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з 
придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi 
подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Собiвартiсть запасiв у Товариствi визначається за формулою - "перше надходження - перший 
видаток" (ФIФО) .
Резерви
Резерви визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльш можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання 
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним 
зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє
собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображаються 
в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
● товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на продукцiю;
● за товариством не залишається подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 
пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
● суму доходу можна достовiрно оцiнити;
● iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
● понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi Товариством i 
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд реалiзацiї являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi 
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, 
знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть 
(«ПДВ»).
Умовнi зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, 
якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 
Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 
надходження економiчних вигод є ймовiрним.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства зробило певнi професiйнi 
судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на 



суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 
застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi 
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих 
коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного 
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi 
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного 
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести 
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(б) Вiдстроченi податковi активи
У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi 
закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд 
прийняття iстотних суджень керiвництва Компанiї на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та 
податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в
якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати 
данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при 
визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного 
термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового 
планування.

5. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування 
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - 
«Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують 
МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування 
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, 
яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або 
iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - 
«Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують 
МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до 
гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка 
не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває 
Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але 
визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти
характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм 
цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi 
компанiї у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття 



iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi 
припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не 
вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває 
Товариство. 
Стандарти, якi були випущенi, та набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, та набрали чинностi на дату 
випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство використовує цi стандарти з дати їх вступу в
дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення 
статей iншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного 
доходу. Статтi, якi можуть бути пере класифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний 
момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у 
наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере 
класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на 
представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi 
Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та 
використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок до МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально 
змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка 
очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи 
з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не впливає на фiнансове положення, фiнансовi 
результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ 
(IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав 
нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить 
iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у 
асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних 
звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на 
здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р. та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати 
вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну 
допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на
МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть 
звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не впливає на фiнансове положення та фiнансовий 
результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та 
зобов’язань» 
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов’язане розкривати iнформацiю о правах на здiйснення 
взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим 
вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про 
взаємозалiки на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2013р та не впливає на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та 
зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 
2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з 
iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова 



звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова 
звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також 
розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – компанiї 
спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка 
використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального 
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не впливає на iнвестицiї, 
якi Товариство має на теперiшнiй час. 
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 
«Компанiї, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної 
консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню 
спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступив в 
дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не впливає на фiнансове 
положення та фiнансовий результат Товариства
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ 
(IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у 
МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. 
Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не 
вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi 
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов’язана 
використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi 
вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. 
На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та 
фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2013р та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що 
розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, 
якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не впливає на фiнансову 
звiтнiсть Товариства. 
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинила використовувати МСФЗ у минулому та
вирiшила, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати 
МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство 
повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняла 
використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається 
на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально 
необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi 
задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь 
акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть».
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй 
фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з 
розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту.



Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi 
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 
Основнi засоби.
Основнi фонди Товариство облiковує по iсторичнiй вартостi, яка склалась станом на 01 сiчня 2012 
року.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Товариство створило резерв на оплату вiдпусток станом на 31 грудня 2012 року в сумi 55 тис. грн. 
Дану суму вiднесено до нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка
податку на прибуток починаючи з першого кварталу 2011 року буде знижуватися з 25% до 16%. 
Сума вiдстрочених податкiв буде розрахована на основi нових ставок, враховуючи перiод, в якому
вiдкладений податок буде реалiзований.
Товариство не здiйснювало розрахунку вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань у звязку iз
отриманням збиткiв протягом звiтного року. 
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть
На час складання звiтностi Товариство ще знаходиться в процесi визначення справедливої вартостi
активiв i зобов’язань .
Створений резерв сумнiвних боргiв в сумi 82 тис. грн. вiднесено до нерозподiленого прибутку 
(непокритого збитку).
Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення 

6.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиком капiталу
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в 
майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї 
спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво регулярно переглядає структуру свого 
капiталу. На основi результатiв такого перегляду Товариство вживає заходiв для збалансування 
загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення iснуючої 
заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя 
лiквiдностi Товариством ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес
докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть 
адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. 
8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця рiчна фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була пiдготовлена 
керiвництвом Товариства 20 лютого 2015 року для затвердження.
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