Титульний аркуш

02.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1/2020
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння



Бурдиленко Iгор Вiкторович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30169718
4. Місцезнаходження: 62301, Україна, Харківська обл., Дергачiвський р-н, м.Дергачi, вул.Залiзнична, буд.31-С
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7869019, (057) 7869019
6. Адреса електронної пошти: e.halina@uksnab.beer-co.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.09.2020, Протокол вiд 25.09.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://beer-co.com/ru/site/ykpostach/*
02.10.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Рiчний звiт розмiщено на сторiнцi: https://beer-co.com/ru/site/ykpostach/* у складi сайту beer-co.com
Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. не надається через вiдсутнiсть такої посади.
Iнформацiя про судовi справи Емiтента не надається, тому що судовiI справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство - вiдсутнi.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, не надається через вiдсутнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не надається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не було здiйснено публiчну пропозицiю.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному перiодi не виникала.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не було здiйснено публiчну пропозицiю.
Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, Товариство не випускало.
Викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається у зв"язку з вiдсутнiстю боргових паперiв.
Емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств емiтент не здiйснював.
Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, через вiдсутнiсть iнших цiнних паперiв.
Виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi емiтент не здiйснював. Рiшення про виплату дивiдендiв  у звiтному перiодi не приймались.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв не було здiйснено публiчну пропозицiю.
Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть,не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв не було здiйснено публiчну пропозицiю.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, не надається через вiдсутнiсть таких договорiв.
Iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не надається через вiдсутнiсть таких договорiв.
Штрафнi санкцiї у звiтному перiодi не накладались.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не надається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не здiйснено публiчної пропозицiї.
Емiтент не придбавав власнi акцiї протягом звiтного перiоду.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн, не розкривається через те, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.

Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю не розкриває iнформацiю передбачену пiдпунктами 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30  пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.

Емiтент не здiйснював розкриття iнформацiї у загальнодоступнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до положень ч.4 ст. 39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: " Регульована iнформацiя розкривається приватними акцiонерними товариствами (у разi якщо щодо цiнних паперiв такого товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя) виключно шляхом її розмiщення на власному веб-сайтi та шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку."
Щодо цiнних паперiв товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя.
У роздiлi "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду" у графi "Дата розкриття iнформiцiї" зазначена дата оприлюднення особливої iнформацiї на власному веб-сайтi товариства.

"06" квiтня 2020 року Наказом Фiнансового директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Кириченка Д.О. (Наказ №236-К вiд 06.04.2020 року) було прийнято рiшення про звiльнення вiд виконання повноважень Головного бухгалтера (про припинення трудового договору (контракту) Єфiменка Бориса Богуславовича з 06.04.2020 року.
Пiдстава: заява Єфiменка Бориса Богуславовича про звiльнення (припинення трудового договору (контракту)).
"06" квiтня 2020 року Наказом Фiнансового директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Кириченка Д.О. (Наказ №21-КП вiд 06.04.2020 року) було прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Прокопенко Свiтлани Леонiдiвни з 07.04.2020 року шляхом переводу. Пiдстава: вакантнiсть посади та заява про перевод на посаду Головного бухгалтера Товариства Прокопенко Свiтлани Леонiдiвни.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Освiта - вища. Рiк народження - 1973.
Строк, на який призначено посадову особу: безстроково.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер - програмiст, заступник головного бухгалтера.
Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), який належить посадовiй особi: 0%.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Головний бухгалтер Товариства Прокопенко Свiтлана Леонiдiвна була призначена на посаду пiсля звiтної дати, через що iнформацiя щодо посадової особи не ззначена у вiдповiдних роздiлах звiту.
На дату пiдписання рiчного звiту емiтента за 2019 рiк, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдписана дiючим головним бухгалтером Товариства Прокопенко С.Л.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПРАТ "УКПОСТАЧ"
3. Дата проведення державної реєстрації
	25.10.2001
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	150171120
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1102
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування
	28.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення
	23.41 - Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство <КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК>, МФО 300614
2) IBAN
	UA873006140000026002000015068
3) поточний рахунок
	UA873006140000026002000015068
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство <КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК>, МФО 300614
5) IBAN
	UA873006140000026002000015068
6) поточний рахунок
	UA873006140000026002000015068

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Приватне акцiонерне товариства <Євроазiатська пивна група>
2) Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	31797019
4) Місцезнаходження
	61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7
5) Опис 
	ПрАТ "УКпостач" є акцiонером ПрАТ "Євроазiатська пивна група". Володiє акцiями товариства у розмiрi 12,500025%. Оплата акцiй здiйснювалась грошовими коштами.
Основними правами вiдповiдно до Статуту та Закону "Про акцiонернi товариства" є участь в управлiннi акцiонерним товариством (має право голосувати на загальних зборазх, подавати пропозицiї до порядку денного та iн); отримання дивiдендiв;  отримання  у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства ;отримання   iнформацiї   про    господарську    дiяльнiсть акцiонерного товариства. 
 Одна голосуюча акцiя  товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного  питання  на  загальних  зборах,  крiм  випадкiв проведення кумулятивного голосування. 



XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi Емiтента у звiтному перiодi не вiдбувались.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач" є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  26 листопада 2010 року (Протокол №1) у зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" та приведенням дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього Закону Товариство змiнило своє найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач".



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть у 2019 - 1102 працiвникiв.
Середня численнiсть працiвникiв якi працюють за зовнiшнiм сумiсництвом - 21 особа.
Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi не було.
Фонд оплати працi -  212 090 622,43  грн. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом.
Квалiфiкованих працiвникiв не достатньо, потреба в них залишається.
Зусилля кадрової служби направленi на забезпечення поточних потреб виробництва кадрами, квалiфiкацiя яких вiдповiдає операцiйним вимогам виробництва.



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Впродовж звiтного року пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ведення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером. Бухгалтерський облiк майна i результатiв роботи ведеться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р.№996-XIV; Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй; Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй вiд 30.11.1999р.№291 та iн. Одиницею облiку основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв вважається окремий об'єкт. 
Метод нарахування амортизацiї -  прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - по собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Фiнансовi  iнвестицiї  (крiм  iнвестицiй,  що  утримуються  пiдприємством до їх погашення або облiковуються за методом  участi в  капiталi)  на  дату  балансу  вiдображають-ся  за  справедливою вартiстю.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування.
Всього обсяг реалiзацiї робiт та послуг склав 1 226 260 тис.грн., з котрих виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання склало 1 171 964 тис.грн.
Пiдприємство потребує додаткових обiгових коштiв для оновлення наявної матерiально-технiчної бази пiдприємства, вiдтворення основних засобiв виробничого характеру. Вiд повноти i своєчасностi забезпечення процесу постачання, виробництва i збуту продукцiї грошовими ресурсами залежать результати основної дiяльностi пiдприємства, ступiнь його фiнансової стабiльностi i платоспроможностi, конкурентнi переваги, необхiднi для поточного i перспективного розвитку пiдприємства. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами покупцiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. 
Ринками збуту є пiдприємства України, Європи та Америки. 


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Товариство придбало та вiдчужувало активи. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 417 555 тис. грн., знос 190 775 тис. грн. Основнi засоби знаходяться за адресою пiдприємства: Харкiвська обл.,пос. Дергачi, вул.Залiзнична 31С, за винятком переданих в оренду. Основних засобiв невиробничого призначення немає. Арешту основних засобiв не було. Обмежень на використання майна емiтента немає. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року 226 780 тис.грн. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. Iндексацiя основних засобiв не проводилася. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi, нестабiльна податкова полiтика, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть замовникiв.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена. Досвiд показує, що заготiвля матерiалiв та реалiзацiя холодильного обладнання знаходиться пiд впливом цiклiчних коливань та необхiднiстю постiйного акумулювання обiгових коштiв. На дiяльнiсть пiдприємства впливає недосконалiсть законодавчих актiв України, податкова полiтика, яка характеризується високими податками, немає реальної пiдтримки з боку держави своєї продукцiї виробництва, вiдсутнiсть гарантованої платоспроможностi замовникiв. Зростання цiн на енергоносiї, соцiальна нестабiльнiсть приводить до звiльнення квалiфiкованих кадрiв. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування товариства проводиться за рахунок власних коштiв (прибутку вiд реалiзацiї продукцiї), але при недостатностi власних коштiв можливе залучення стороннiх коштiв (банкiвськi кредити, кредитнi лiнiї, лiзинг тощо). Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Для покращення фiнансово-економiчного стану проводиться полiтика зменшення собiвартостi продукцiї, збiльшенню об'ємiв реалiзацiї промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування, вiдмови вид зайвих витрат, зменшення дебiторської заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених i невиконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на полiпшення фiнансового стану, а саме - залучення нових платоспроможних клiєнтiв, зменшити собiвартiсть промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування, розширити зону реалiзацiї продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень i розробок протягом звiтного року не проводили.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
В звiтному роцi Товариство власнi акцiї не викупало. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента - вiдсутня


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi Збори (рiчнi Загальнi Збори).

Акцiонери Товариства вiдповiдно до реєстру.
Наглядова Рада Товариства
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та становить 3 (три) особи (Голова та члени Наглядової ради). У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.

Голова Наглядової ради - Гуменний Iгор Григорович,
Член Наглядової ради - Гуменний Олександр Григорович,
Член Наглядової ради - Ковальська Магдалена.

Правлiння Товариства
Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства. Члени Правлiння обираються у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Правлiння Товариства за посадами входять: Голова Правлiння, Виконавчий директор, Фiнансовий директор.
Фiнансовий директор - Кириченко Дмитро Олександрович.
Виконавчий директор - Мельничук Анатолiй Богданович,
Голова правлiння - Бурдиленко Iгор Вiкторович.

Ревiзор Товариства
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори обирають Ревiзора Товариства.

Ревiзор - Рижова Любов Григорiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова правлiння
Бурдиленко Iгор Вiкторович
1970
вища
33
-, -, З 01.10.2003 року призначений на посаду директора СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". З 22.02.2007 року призначений на посаду Голови правлiння (за сумiсництвом) ЗАТ "УКпостач" .
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" , було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Правлiння Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). 
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Правлiння Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства з усiма суб'єктами правовiдносин (як з фiзичними та i з юридичними особами) та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi тоdариства".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посадова особа займає наступнi посади:
Директор  Приватного акцiонерного товариства <Українська пивна компанiя> ( Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Незалежностi, будинок 7, квартира 264);
Посадова особа займає посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ПРОМО ГРУП"  (Код ЄДРПОУ: 38493853,  61127, м.Харкiв, вул.Селянська,буд.110).
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
2
Ревiзор
Рижова Любов Григорiвна
1964
середня спецiальна
35
-, -, ЗАТ "УКпостач" - Внутрiшнiй аудитор, ПРАТ "УКПОСТАЧ" - Ревiзор
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора Товариства Рижової Любовi Григорiвни (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання Ревiзора Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора Товариства Рижової Любовi Григорiвни (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання Ревiзора Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та Закону України <Про акцiонернi товариства>. Ревiзор товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. .Посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: внутрiшнiй аудитор, ревiзор.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
3
Голова Наглядової ради
Гуменний Iгор Григорович
1967
вища
35
-, -, Голова Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ".
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Iгора Григоровича строком на 3 роки. 
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду  Голови Наглядової ради Товариства Гуменного Iгоря Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). 
Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.Як голова наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Обiймає посаду Директора з маркетингу Товариства.
Особа обiймає наступнi iншi посади:
Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <ПРОМО ГРУП> (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <Українська пивна компанiя> (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Незалежностi,будинок 7, квартира 264).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
4
Член Наглядової ради
Гуменний Олександр Григорович
1974
вища
28
-, -, Член Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ"
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Товариства Гуменного Олександра Григоровича строком на 3 роки.  
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Гуменного Олександра Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Обiймає посаду Директору з продажiв Товариства.
Особа обiймає наступнi iншi  посади:
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <ПРОМО ГРУП> (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <Українська пивна компанiя> (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264).
Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор
Посадова особа є акцiонером Товариства.
5
Член Наглядової ради
Ковальська Магдалена
0
-
0
-, -, Член Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ".
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 2 вiд 15.12.2016 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Товариства Ковальську Магдалену строком на 3 роки.
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" , було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Ковальської Магдалени (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). 
Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах.
Товариство не має iнформацiї щодо загального стажу роботи, освiти посадової особи. 
Посадова особа є представником акцiонера Товариства Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку.
Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ" з 15.12.2016 року до 12.12.2019 року.

6
Головний бухгалтер
Єфiменко Борис Богуславович
1959
вища
36
-, -, Головний бухгалтер ПАТ "РОСС".
14.07.2016, безстроково

Опис:
"14" липня 2016 року Наказом Виконавчого директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Мельничука А.Б.(Наказ №279-К вiд 14.07.2016 року) було прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Єфiменко Бориса Богуславовича з 15.07.2016 року. Пiдстава: вакантнiсть посади та заява про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Єфiменко Бориса Богуславовича. Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Строк, на який призначено посадову особу: безстроково. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РОСС".
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи - 36 роки.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Основнi обов'язки головниого бухгалтера визначенi п. 7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства та iн.
"06" квiтня 2020 року Наказом Фiнансового директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Кириченка Д.О. (Наказ №236-К вiд 06.04.2020 року) було прийнято рiшення про звiльнення вiд виконання повноважень Головного бухгалтера (про припинення трудового договору (контракту) Єфiменка Бориса Богуславовича з 06.04.2020 року.
Пiдстава: заява Єфiменка Бориса Богуславовича про звiльнення (припинення трудового договору (контракту)).
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
7
Виконавчий директор
Мельничук Анатолiй Богданович
1967
вища
35
-, -, виконавчий директор ПрАТ "УКпостач".
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
"15" грудня 2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолiя Богдановича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 15.12.2016 р.). 
"12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолiя Богдановича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, посадова особа не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Виконує повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.Як член правлiння приймає участь у засiданнях правлiння, приймає участь у керiвництвi Товариством, вирiшеннi поточних питань, пов"язаних з дiяльнiстю Товариства. 

8
Фiнансовий директор
Кириченко Дмитро Олександрович
1982
вища
14
-, -, заступник фiнансового директора ПРАТ "УКПОСТАЧ".
12.12.2019, на 3 роки

Опис:
"19" червня 2018 р.Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рiшення про обрання на посаду Фiнансового директора Товариства Кириченка Дмитра Олександровича з 23.06.2018 року (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 19.06.2018 р.).
 "12" грудня 2019 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" , було прийнято рiшення про обрання на посаду Фiнансового директора Товариства Кириченка Дмитра Олександровича (Протокол Позачергових Загальних Зборiв Товариства № 2 вiд 12.12.2019 р.). Пiдстава прийняття рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє посадова особа, - 0% . Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, посадова особа не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з управлiнського аналiзу та бюджетування ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". провiдний спецiалист з бюджетування та управлiнського аналiзу ТОВ "КОРУМ ГРУП", начальник планово-економiчного вiддiлу ПРАТ "УКПОСТАЧ", заступник фiнансового директора ПРАТ Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та чинного законодавства України. Як член правлiння приймає участь у засiданнях правлiння, приймає участь у керiвництвi Товариством, вирiшеннi поточних питань, пов"язаних з дiяльнiстю Товариства. 
Особа не займає посади на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Голова правлiння
Бурдиленко Iгор Вiкторович
664
7,507915
664
0
Голова Наглядової ради
Гуменний Iгор Григорович
5 436
61,4654
5 436
0
Член Наглядової ради
Гуменний Олександр Григорович
332
3,753958
332
0
Головний бухгалтер
Єфiменко Борис Богуславович
0
0
0
0
Ревiзор
Рижова Любов Григорiвна
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Ковальська Магдалена
0
0
0
0
Виконавчий директор
Мельничук Анатолiй Богданович
0
0
0
0
Фiнансовий директор
Кириченко Дмитро Олександрович
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Європейський банк реконструкцiї та розвитку
GB26500612
EC2A2, Сполучене Королiвство, - р-н, Лондон, Ван Ексчейньдж Сквеар
25,022614
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бурдиленко Iгор Вiкторович
7,507915
Гуменний Iгор Григорович
61,4654
Гуменний Олександр Григорович
3,753958
фiзична особа
2,250113
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Пiдприємство планує розширити  види послуг, що надаються. Основним видом дiяльностi ПрАТ "УКпостач" за КВЕД є: виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування; виробництво iнших машин та устаткування загального призначення; оптова торгiвля машинами та устаткуванням; оренда машин та устаткування.



2. Інформація про розвиток емітента
Товариство було зареєтроване 25.10.2001 року.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач" є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  26 листопада 2010 року (Протокол №1) у зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" та приведенням дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог Закону, Товариство змiнило своє найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач". Значних змiн у звiтному перiодi не вiддбувалось.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Статут Товариства  не мiстить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управлiння.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
У емiтента вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
05.04.2019
Кворум зборів
93,9959
Опис
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулись "05" квiтня 2019 р. 	
Мiсце проведення загальних зборiв - 62301, Харкiвська обл., Дергачiвський район, м.Дергачi, вул.Залiзнична, 31-С в адмiнбудинку,  каб. № 4.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 01.04.2019 р.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 5 осiб: 4 фiзичнi особи та  1 юридична особа.          
Статутний капiтал Товариства складає 150 171 120,00 грн , подiлений на 8 844 шт.   простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 16 980,00 грн.  кожна.
Для участi у загальних зборах зареєструвались акцiонери - власники голосуючих акцiй Товариства (їх представники), якi володiють у сукупностi 8313 голосуючих акцiй (голосiв), що складає 93,9959 %  голосуючих акцiй (голосiв), що складає 93,9959 % статутного капiталу Товариства.  
Загальнi збори акцiонерiв Товариства  є такими, що мають кворум. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
5. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 р.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
7. Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2018 р.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та  Ревiзора Товариства.
9. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 р. 
10. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  
11. Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПрАТ "УКпостач".
12. Прийняття рiшень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв ПрАТ "УКпостач".
13. Затвердження локальних нормативних актiв.

1. По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства":
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313  голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по першому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  у складi однiєї особи
Голова лiчильної комiсiї - Халiна Олена Сергiївна.
Рiшення прийняте.  

2. По другому питанню порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по другому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
2. Обрати:  Головою зборiв  - Мельничука  Анатолiя Богдановича, 
Секретарем зборiв -  Буру Юлiю Олександрiвну. 
Рiшення прийняте.  

3. По  третьому питанню порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосували:
 "за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по по третьому питанню порядку денного Збори вирiшили:
3. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв Товариства: 
Час на доповiдь  - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;
Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. 
Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос.
Рiшення прийняте.  

4. По  четвертому питанню порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Голосували:
 "за" - одностайно 3  акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по четвертому питанню порядку денного  Збори вирiшили:	
4. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
       Рiшення прийняте.  

5. По  п'ятому питанню порядку денного: Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 р.
Голосували:
"за" - одностайно  3  акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по п'ятому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
5. Затвердити  звiт Правлiння про результати господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк.
Рiшення прийняте.  

6. По  шостому питанню порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по шостому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
6. Затвердити  звiт Наглядової Ради  ПрАТ "УКПОСТАЧ"  про результати  роботи Наглядової Ради Товариства за 2018 р.
Рiшення прийняте.  

7. По  сьомому питанню порядку денного: Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2018 р. 
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по сьомому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
7. Затвердити  звiт Ревiзора  та його висновки  про результати  роботи  ПрАТ "УКПОСТАЧ"  за 2018 р.
Рiшення прийняте. 
8. По  восьмому питанню порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та  Ревiзора Товариства.
 Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по восьмому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
8.   Визнати результати  роботи  ПрАТ "УКПОСТАЧ"   та органiв його управлiння за 2018 р. добрими.
Рiшення прийняте.  

9. По  дев'ятому питанню порядку денного: Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 р.
Голосували:
 "За" прийняття даного рiшення проголосували 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313  голосiв, що становить 100  % присутнiх на Зборах.
 "Проти" прийняття даного рiшення проголосували акцiонери, що володiють у сукупностi 0  акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах.
"Утримались" вiд голосування за даним рiшенням акцiонери, що володiють у сукупностi 0   акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах
Вiдповiдно до результатiв голосування по дев'ятому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
9.Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ "УКПОСТАЧ" за 2018р.
Рiшення прийняте.  

10. По  десятому питанню порядку денного: Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  
Голосували:
"За" прийняття даного рiшення проголосували 2  акцiонери, якi в сукупностi володiють 6100 голосiв, що становить  73,3790  % присутнiх на Зборах.
 "Проти" прийняття даного рiшення проголосували акцiонери, що володiють у сукупностi 0  акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах.
"Утримались" вiд голосування за даним рiшенням акцiонери, що володiють у сукупностi 2213   акцiй (голосiв), що становить 26,6210  % присутнiх на Зборах
Вiдповiдно до результатiв голосування по десятому питанню порядку денного  збори вирiшили: 
10. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства; вiдрахувати затверджену суму до резервного фонду вiдповiдно Статуту Товариства, iншi фонди не формувати; спрямувати в повному обсязi весь прибуток Товариства за 2018 рiк на подальший розвиток Товариства; дивiденди не нараховувати та не виплачувати.                                                                                                                                          Рiшення прийняте.    

11. По  одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПрАТ "УКпостач".
Голосували :
 "За" прийняття даного рiшення проголосували 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100  % присутнiх на Зборах.
 "Проти" прийняття даного рiшення проголосували акцiонери, що володiють у сукупностi 0  акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах.
"Утримались" вiд голосування за даним рiшенням акцiонери, що володiють у сукупностi 0   акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах
Вiдповiдно до результатiв голосування по одинадцятому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
11.1. У зв'язку з необхiднiстю збiльшення оборотних коштiв ПрАТ "УКпостач" та розрахункiв з постачальниками виникла необхiднiсть у змiнi умов фiнансування в ПАТ "КРЕДI  АГРIКОЛЬ  БАНК" (Україна), у зв'язку з цим дозволити:
11.1.1. ПрАТ "УКпостач" укласти з ПАТ "КРЕДI  АГРIКОЛЬ  БАНК" (Україна) договiр про внесення змiн в Договiр про надання банкiвських послуг.
11.1.3. Надати згоду ПрАТ "УКпостач" на  укладання  з ПАТ "КРЕДI  АГРIКОЛЬ  БАНК" (Україна) заяви про змiну/договору про внесення змiн до Заяви про надання гарантiї.
11.1.4. Надати згоду ПрАТ "УКпостач"  на  укладання  з ПАТ "КРЕДI  АГРIКОЛЬ  БАНК" (Україна) договорiв про внесення змiн до  Договору застави-1 та Договору застави-2  щодо збiльшення  загальної суми/вартостi товарiв в оборотi (продукцiя, запаси) .
11.1.5. Уповноважити Голову правлiння Бурдиленко Iгоря Вiкторовича та/або виконавчого директора Мельничука  Анатолiя Богдановича та/або Фiнансового директора Кириченка Дмитра Олександровича,  кожен з яких має право дiяти самостiйно,  остаточно погодити умови всiх угод, договорiв з ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" та iнших документiв, укласти (пiдписати) вiдповiднi договори та додатковi угоди до зазначеного(их) вище договору(iв).
11.2. У зв'язку з необхiднiстю збiльшення оборотних коштiв пiдприємства та розрахункiв з постачальниками виникла необхiднiсть в укладаннi нового строкового кредитного договору  в ПАТ "ОТП Банк", для чого прийняти рiшення, яким дозволити:
11.2.1. ПрАТ "УКпостач" укласти з ПАТ "ОТП Банк" новий кредитний договiр.
11.2.2. Уповноважити на укладання та пiдписання договорiв з  ПАТ "ОТП Банк"  вiд iменi ПрАТ "УКпостач"  Голову правлiння Бурдиленко Iгоря Вiкторовича та/або виконавчого директора Мельничука Анатолiя Богдановича та/або Фiнансового директора Кириченка Дмитра Олександровича,  кожен з яких має право дiяти самостiйно.
Рiшення прийняте.  

12. По  дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв ПрАТ "УКпостач".
Голосували:
 "За" прийняття даного рiшення проголосували 2  акцiонери, якi в сукупностi володiють 6100 голосiв, що становить  73,3790  % присутнiх на Зборах.
 "Проти" прийняття даного рiшення проголосували акцiонери, що володiють у сукупностi 0  акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах.
"Утримались" вiд голосування за даним рiшенням акцiонери, що володiють у сукупностi 2213   акцiй (голосiв), що становить 26,6210  % присутнiх на Зборах
 Вiдповiдно до результатiв голосування по дванадцятому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
12.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер:
oкредитнi та депозитнi угоди;
oугоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);
oугоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
oугоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
oугоди будiвельного пiдряду;
oлiзингу;
oугоди постачання та купiвлi-продажу;
oугоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
oугоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт.
12.2. Визначити доцiльним укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду Товариства.
12.3. Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 1 450 000 000 (один мiльярд чотириста п'ятдесят  мiльйонiв) гривень.
12.4. Надати Головi правлiння Бурдиленко Iгору Вiкторовичу та / або фiнансовому директору Кириченку Дмитру Олександровичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолiю  Богдановичу повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Рiшення прийняте.  
                                                                                                
13. По  тринадцятому питанню порядку денного: Затвердження локальных нормативных актiв.
Голосували :
  "За" прийняття даного рiшення проголосували 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100  % присутнiх на Зборах.
 "Проти" прийняття даного рiшення проголосували акцiонери, що володiють у сукупностi 0  акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах.
"Утримались" вiд голосування за даним рiшенням акцiонери, що володiють у сукупностi 0   акцiй (голосiв), що становить 0   % присутнiх на Зборах
Вiдповiдно до результатiв голосування по тринадцятому питанню порядку денного Збори вирiшили: 
Затвердити  "Положення про систему управлiння ризиками ПрАТ "УКпостач" у запропонованiй редакцiї. 
Рiшення прийняте.
Голосування проводиться по всiх питаннях за допомогою бюлетенiв принципом: 1 голосуюча акцiя-1 голос.  
Пропозицiї до порядку денного не вносились.


Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
12.12.2019
Кворум зборів
93,9959
Опис
Позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства  вiдбулись "12" грудня  2019 року.
Час проведення загальних зборiв: Збори розпочато о 10  годинi 00 хвилин; Збори закiнчено о 16 годинi 00 хвилин.
Мiсце проведення загальних зборiв - 62301, Харкiвська обл., Дергачiвський район, м.Дергачi, вул.Залiзнична, 31-С в адмiнбудинку,  каб. № 4.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 06.12.2019 р.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 5 осiб: 4 фiзичнi особи та  1 юридична особа. 
Для участi у загальних зборах зареєструвались акцiонери - власники голосуючих акцiй Товариства (їх представники), якi володiють у сукупностi 8313 голосуючих акцiй (голосiв), що складає 93,9959 %  голосуючих акцiй (голосiв), що складає 93,9959 % статутного капiталу Товариства.  
Пропозицiї до порядку денного не надходили.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства  є такими, що мають кворум. 
Пропозицiї до порядку денного не надходили.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
5. Припинення повноважень Правлiння Товариства. Обрання Правлiння Товариства.
6. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства.	
7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради.
11. Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства.
12. Надання згоди на укладення правочинiв дочiрнiми пiдприємствами та схвалення укладених дочiрнiми пiдприємствами правочинiв.
13. Затвердження укладених протягом 2019 року правочинiв ПрАТ "УКпостач".

Пiдсумки голосування з питання №1 порядку денного: 
"Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
 Голосували:
"за" - одностайно 3  акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; 
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; 
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. 
Вiдповiдно до результатiв голосування по першому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  у складi однiєї особи
Голова лiчильної комiсiї - Халiна Олена Сергiївна.
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №2 порядку денного:
"Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по другому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
2. Обрати головою зборiв Мельничука А.Б., 
Секретарем зборiв Кириченка Д.О.   
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №3 порядку денного:
"Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по по третьому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
3. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв Товариства: 
Затвердити наступний регламент Загальних зборiв Товариства: 
Час на доповiдь  - 10 хвилин; 
Час на запитання - 2 хвилини; 
Час на вiдповiдi - 5 хвилин; 
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. 
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №4 порядку денного:
"Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по четвертому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
4. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї до початку реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №5 порядку денного:
"Припинення повноважень Правлiння Товариства. Обрання Правлiння Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по п'ятому питанню порядку денного збори вирiшили: 
5.1. У звязку iз закiнченням строку повноважень, припинити повноваження Правлiння Товариства з "12" грудня 2019 року  у наступному складi: 
Голова Правлiння - Бурдиленко Iгор Вiкторович; 
Виконавчий директор - Мельничук Анатолiй Богданович;
Фiнансовий директор - Кириченко Дмитро Олександрович.
5.2. Обрати Правлiння Товариства у наступному складi:
Головою Правлiння обрати Бурдиленко Iгоря Вiкторовича;
Виконавчим директором обрати Мельничука Анатолiя Богдановича;
Фiнансовим директором обрати Кириченка Дмитра Олександровича 

Пiдсумки голосування з питання №6 порядку денного: 
"Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства".
Обговорення питання. 
 Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по шостому питанню порядку денного Збори вирiшили: 
6.1. У звязку iз закiнченням строку повноважень, припинити повноваження Ревiзора Товариства Рижової Любов Григорiвни з "12" грудня 2019 року.
6.2. Ревiзором Товариства обрати Рижову Любов Григорiвну.
Рiшення прийняте.

Пiдсумки голосування з питання №7 порядку денного:
"Припинення повноважень Наглядової Ради Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по сьомому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
7. У звязку iз закiнченням строку повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi з "12" грудня 2019 року.
Рiшення прийняте.
 
Пiдсумки голосування з питання №8 порядку денного:
"Обрання Наглядової ради Товариства".
Голосували:
Шляхом кумулятивного голосування  iз застосуванням бюлетенiв отримано наступнi результати:
Кандидати:			
акцiонер Гуменнiй Iгор Григорович:	Кiлькiсть голосiв "ЗА" - 24939, Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ" - 0, Кiлькiсть голосiв "Утримались" - 0
акцiонер Гуменнiй Олександр Григорович: Кiлькiсть голосiв "ЗА" - 24939, Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ" - 0, Кiлькiсть голосiв "Утримались" - 0
представник акцiонера Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку - Магдалена  Ковальська: Кiлькiсть голосiв "ЗА" - 24939, Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ" - 0, Кiлькiсть голосiв "Утримались" - 0
Таким чином, кожна кандидатура обрала необхiдну кiлькiсть голосiв для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно до результатiв голосування по восьмому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
8.1.  Обрати Наглядову Раду Товариства  у наступному складi  строком на 3 роки:
 акцiонер Гуменнiй Iгор Григорович;
 акцiонер Гуменнiй Олександр Григорович;
представник акцiонера Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку - Магдалена  Ковальська.
8.2.Наглядовiй радi  у новому складi приступити до виконання своїх обов'язкiв з 12.12.2019 року          
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №9 порядку денного:
"Обрання Голови Наглядової ради Товариства".
Пiдсумки голосування з питання №9 порядку денного:
 "Обрання Голови Наглядової ради Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по дев'ятому питанню порядку денного  Збори вирiшили:
9. Головою Наглядової ради Товариства обрати  Гуменного Iгора Григоровича.
Рiшення прийняте.  

Пiдсумки голосування з питання №10 порядку денного:
 "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради".  
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по десятому питанню порядку денного  збори вирiшили: 
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язкiв голова та члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
Рiшення прийняте.    

Пiдсумки голосування з питання №11 порядку денного: 
"Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по одинадцятому питанню порядку денного  збори вирiшили:
11. Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства вирiшувати Наглядовiй Радi ПрАТ "УКпостач".
Рiшення прийняте.    

Пiдсумки голосування з питання №12 порядку денного:
"Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства".
Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
 Вiдповiдно до результатiв голосування по дванадятому питанню порядку денного  збори вирiшили:
12. Надання згоди на укладення правочинiв дочiрнiми пiдприємствами та схвалення укладених дочiрнiми пiдприємствами правочинiв протягом 2020 року вирiшуються Наглядовою Радою ПрАТ "УКпостач".
Рiшення прийняте.    

Пiдсумки голосування з питання №13 порядку денного:
"Затвердження укладених протягом 2019 року правочинiв ПрАТ "УКпостач"".
 Голосували:
"за" - одностайно 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 8313 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Вiдповiдно до результатiв голосування по тринадятому питанню порядку денного  збори вирiшили:
13. Затвердити (погодити)  договiр про змiну  до Договору про надання банкiвських послуг.
Рiшення прийняте.    



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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства.Затвердження укладених протягом 2019 року правочинiв ПрАТ "УКпостач""

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
Нi
Інше (зазначити)
Нi

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Черговi (рiчнi) збори були проведенi.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори були проведенi.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Гуменний Iгор Григорович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
До обов"язкiв члена Наглядової ради належить захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, а також контроль та регулювання дiяльнiстi Правлiння Товариства. До обов"язкiв члена Наглядової ради належить участь у засiданяї Наглядової ради та прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства.

Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило органiзовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Гуменний Олександр Григорович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
До обов"язкiв члена Наглядової ради належить захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, а також контроль та регулювання дiяльнiстi Правлiння Товариства. До обов"язкiв члена Наглядової ради належить участь у засiданяї Наглядової ради та прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства.
Ковальська Магдалена

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
До обов"язкiв члена Наглядової ради належить захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, а також контроль та регулювання дiяльнiстi Правлiння Товариства. До обов"язкiв члена Наглядової ради належить участь у засiданяї Наглядової ради та прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
"25" лютого 2019р. - прийнято рiшення про скликання рiчних загальних зборiв та затвердження проекту порядку денного зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань.
26.04.2019 - затвердження рiчного звiту.

"17" квiтня 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"28" травня 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"27" травня 2019р.  - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"10" червня 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"12" червня 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"11"  липня  2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"29"  серпня  2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"01" вересня 2019р. - прийнято рiшення про обрання Наглядовою радою Товариства суб'єкта оцiночної дiяльностi.

"12" вересня 2019 р.  прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"17" вересня 2019р.  Затвердження Наглядовою радою Товариства ринкової вартостi

"24" вересня 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"11" жовтня  2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"15" жовтня  2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв.

"04" листопада 2019р. - прийнято рiшення про погодження тексту договорiв та Погодження Наглядовою радою Товариства надання згоди на укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ "УКпостач".

"05" листопада 2019р. - Про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  та Про затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань.

"08" листопада 2019р. - Надання згоди на укладання Договору, що не вiдноситься до значних правочинiв.

"29"  листопада 2019р. - Надання згоди на укладання Договору, що не вiдноситься до значних правочинiв.

"12" грудня 2019р. - Звiльнення та призначення нового керiвництва фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, господарських товариств за участю Товариства. Надання згоди на укладення правочинiв дочiрнiми пiдприємствами та схвалення укладених дочiрнiми пiдприємствами правочинiв.



Всi рiшення Наглядової ради були прийнятi на засiданнях.

Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Порядок їх скликання та проведення визначається Положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом.



Засiдання Наглядової Ради Товариства скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради Товариства або на вимогу члена Наглядової Ради Товариства.

Засiдання Наглядової Ради Товариства також скликаються на вимогу Ревiзора Товариства, Правлiння Товариства чи його члена.

Засiдання Наглядової Ради Товариства проводяться за потреби з перiодичнiстю не рiдше одного разу на квартал.

Засiдання Наглядової Ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше нiж половина її складу.

З кожного питання порядку денного проводиться голосування.

Рiшення на засiданнях Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв.

Протягом звiтного року робота Наглядової Ради Товариства була задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв. Дiяльнiсть Наглядової ради у звiтному роцi позитивно вплинула на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
З питань призначень

X
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
З винагород

X
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
Інше (зазначити)
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
В Наглядовiй радi не створено комiтетiв. Оцiнка роботи Наглядової ради не здiйснювалась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Протягом звiтного року робота Наглядової Ради Товариства була задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв.


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. 
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

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

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

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

Інше (зазначити)
нi

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Iншi способи визначення винагороди членiв наглядової ради не передбаченi.

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До складу Правлiння Товариства за посадами входять: Голова Правлiння, Виконавчий директор, Фiнансовий директор.Голова Правлiння - Бурдиленко I.В., Виконавчий директор - Мельничук - А.Б., Фiнансовий директор - Кириченко Д.О
До компетенцiї Правлiння належить:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Правлiння;

- складання та надання на розгляд Наглядовiй радi Товариства квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв  акцiонерiв;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй.

До компетенцiї Голови Правлiння Товариства зокрема вiдноситься:

1)	на свiй розсуд без погодження укладання всiх видiв правочинiв та договорiв (контрактiв), зовнiшньоекономiчних тощо, з урахуванням вимог, встановлених Статутом, Положенням про Правлiння  та чинним законодавством, вiд iменi Товариства.

2)	скликати засiдання Правлiння Товариства, визначати їх порядок денний, голосувати на них, розподiляти обов'язки мiж ними;

3)	розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених Статутом;

4)	пiдписувати правочини, договори та всi види документiв вiд iменi Товариства;

5)	забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;

6)	забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку;

7)	затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

8)	затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй;

9)	прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення;

10)	призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень колективного договору, як представники Правлiння Товариства, пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

11)	видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;

12)	 видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;

13)	 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

14)	 вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми;

15)	самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;

16)	 без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

17)	 видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй;

18)	 здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.

Виконавчий директор надає допомогу Головi Правлiння Товариства в органiзацiї роботи Правлiння. Виконавчий директор має право без довiреностi здiйснювати всi юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Голови Правлiння, визначеної п. 13.13 Статуту, за виключенням повноважень iз скликання засiдань Правлiння. 

Фiнансовий директор надає допомогу Головi Правлiння Товариства в органiзацiї роботи Правлiння. Фiнансовий директор має право без довiреностi здiйснювати всi юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Голови Правлiння, визначеної п. 13.13 Статуту, за виключенням повноважень iз скликання засiдань Правлiння.



Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом року засiдання Правлiння проводилися, на них приймалася  рiшення стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Результати роботи Правлiння протягом року вiдповiдають потребам Товариства, а також вимогам чинного законодавства та Статуту Товариства. Дiяльнiсть Правлiння зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.




Оцінка роботи виконавчого органу
Протягом звiтного року робота Правлiння Товариства була задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв.

Примітки
У звiтному перiодi (2019 рiк) було переобрано Виконавчий орган у повному складi, у зв"язку iз закiнченням строку повноважень. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

На протязi 2019 року в ПрАТ "УКпостач" функцiонувала система управлiння ризиками вiдповiдно до затвердженого Положення "Про систему управлiння ризиками". Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку ПрАТ "УКпостач" вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актiв державних органiв, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння ПрАТ "УКпостач". 

В Товариствi створена цiлiсна iнфраструктура iнтегрованого управлiння ризиками, яка включає в себе органи управлiння Товариства, працюючi в узгодженому режимi структурнi пiдроздiли. 

Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов'язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв пiдприємницької дiяльностi Товариства.

Система управлiння ризиками включає:

-визначення основних принципiв управлiння ризиками; 

-виявлення, облiк та опис ризикiв окремо за кожним видом ризику;

-оцiнювання ризикiв та контроль (монiторинг) рiвня ризикiв;

-заходи щодо зниження (мiнiмiзацiї) ризикiв та лiквiдацiї негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, у тому числi порядок та джерела фiнансування заходiв по компенсацiї отриманих збиткiв;

-формування управлiнської структури Товариства, розробка внутрiшнiх правил, процедур та технологiй з урахуванням прийнятих Товариством основних принципiв управлiння ризиками;

-контроль за ефективнiстю управлiння ризиками 

Система управлiння ризиками  Товариства має такi складовi дiй: Виявлення факторiв ризику, Визначення впливу фактору ризику та  визначення рiвня ризику, Визначення методiв (механiзмiв) управлiння ризиками, Уникнення ризику, Утримання ризику, Передача ризику, Зниження ризику, Контроль (монiторинг) пiдприємницької дiяльностi.



Дiяльнiсть з управлiння ризиками є для Товариства системною, iнтегрованою в стратегiчне та оперативне управлiння на всiх рiвнях та охоплює всi пiдроздiли та працiвникiв при виконаннi своїх функцiй. 

Управлiння ризиками пiдприємницької дiяльностi Товариства засноване на принципах, основними iз яких є:

-Усвiдомлення прийняття ризикiв.

-Управлiння ризиками, що приймаються. До складу портфеля ризикiв Товариства повиннi включатися переважно тi з них, що пiддаються нейтралiзацiї в процесi управлiння незалежно вiд їх суб'єктивної чи об'єктивної природи.

-Незалежнiсть управлiння окремими ризиками.

-Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються з рiвнем доходностi операцiй.

-Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються, з фiнансовими можливостями Товариства.

-Економiчнiсть управлiння ризиками. Витрати Товариства на нейтралiзацiю вiдповiдного ризику не повиннi перевищувати суму можливих фiнансових збиткiв по ньому навiть при найвищому ступенi ймовiрностi настання ризикового випадку.

-Врахування факторного часу в управлiннi ризиками. Чим довший перiод здiйснення фiнансових операцiй, тим ширший дiапазон супутнiх ризикiв, менша можливiсть забезпечити нейтралiзацiю їх негативних фiнансових наслiдкiв за критерiєм економiчностi управлiння ризиками. 

-Врахування фiнансової стратегiї Товариства в процесi управлiння ризиками. Система управлiння ризиками повинна базуватися на загальних критерiях вибраної Товариством стратегiї. Управлiння ризиками окремих фiнансових операцiй повинно виходити iз вiдповiдних параметрiв ризику.

-Врахування можливостi передачi ризикiв. Прийняття ряду ризикiв є неспiвставним з фiнансовими можливостями Товариства по нейтралiзацiї їх негативних наслiдкiв при ймовiрнiсному настаннi ризикового випадку.

Сьогоднi найбiльш впливовi ризики в економiчнiй дiяльностi Товариства - це:

- ризик зниження цiн на продукцiю, об'ємiв продажiв та експорту порiвняно iз запланованим рiвнем;

- ризик пiдвищення вартостi сировини та матерiалiв;

- ризик пiдвищення цiн на електроенергiю та паливо;

- ризик виникнення незапланованих витрат;

- ризик збiльшення постiйних витрат (заробiтна платня, адмiнiстративнi витрати загальновиробничи витрати);

- ризик втрати iмiджу (дiлової репутацiї) органiзацiї, звiльнення квалiфiкованого персоналу, що впливає на бiзнес;

- ризик втрати комерцiйної таємницi;

- ризик змiни технологiй.
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
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
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
У Товариствi не затверджувались iншi положення про органи управлiнняi.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
ні
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
так
ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
нi

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
Iнших iнiцiатив не надходило.

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Європейський банк реконструкцiї та розвитку
GB26500612
25,0226
2
Бурдиленко Iгор Вiкторович
-
7,5079
3
Гуменний Iгор Григорович
-
61,4654

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
8 844
0
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента вiдсутнi.

Опис
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента вiдсутнi.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Внутрiшнiми документами товариства  будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

Правлiння Товариства.

Члени Правлiння обираються у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. 

Обрання Голови та членiв Правлiння здiйснюються Наглядовою радою Товариства. Обрання Голови та членiв Правлiння може бути здiйснено безпосередньо Загальними зборами акцiонерiв. 

У разi неможливостi виконання Головою Правлiння Товариства, а також Фiнансовим та Виконавчим директорами своїх повноважень, за рiшенням Наглядової ради може бути призначено iншу особу у якостi виконуючого обов'язки  Голови Правлiння. Така особа може дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним Кодексом України.

Повноваження Голови Правлiння Товариства припиняються за рiшенням Наглядової Ради Товариства, з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства.

Пiдстави та порядок припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства встановлюються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,  а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння, якщо вони не суперечать нормам дiючого законодавства.

Наглядова рада.

Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.  Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з цим пунктом, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та становить 3 (три) особи.  Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання  для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору, укладеного з ним.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання Голова Наглядової ради Товариства може бути здiйснено безпосередньо на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, на яких обрано членiв Наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правлiння Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.


Ревiзор.

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори

обирають Ревiзора Товариства.

Ревiзор Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

Ревiзор Товариства може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень Ревiзора Товариства 3 (три) роки.

Головний бухгалтер.

Призначається та звiльняється з посади вiдповiдно до рiшення виконавчого органу Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України.



9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до Статуту Товариства посадовi особи органiв управлiння мають наступнi повноваження.

До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:

1)  затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Статутом, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 

2)  пiдготовка проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства, вiдповiдно до положень Статуту);

3)	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

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

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

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,

встановлення розмiру їх винагороди;

10)	прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;

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

12)	обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним

законодавством України;

13)	обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

14) встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, в межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;

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

об'єднаннях;

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18)  за поданням голови виконавчого органу Товариства прийняття рiшення про вчинення правочину щодо вiдчудження основних засобiв, у тому числi рухомого та нерухомого майна,   якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19) попередньо погоджує та уповноважує виконавчий орган на вчинення правочинiв, якi передбачають вiдчуження нерухомого майна, що належить Товариству;

20)	прийняття рiшень про вчинення правочину щодо придбання будь-якої iншої юридичної особи;

21)  прийняття рiшень, що можуть призвести до суттєвої змiни Проектiв, якi реалiзуються Товариством сумiсно з Європейським банком реконструкцiї та розвитку;

22) прийняття рiшень, що можуть призвести до суттєвої змiни дiяльностi Товариства;

23) попередньо погоджує та уповноважує виконавчий орган на перевищення Товариством запланованих капiтальних витрат на суму 100 000 (сто тисяч) ЄВРО або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, а також на укладання договорiв лiзингу, оренди, залучення кредитiв i позик та видання порук i гарантiй на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) ЄВРО або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi;

24) попередньо погоджує та уповноважує виконавчий орган на вчинення правочинiв з акцiонерами Товариства або з пов'язаними особами акцiонерiв та/або Товариства, окрiм, юридичних осiб, бiльше 50% статутного капiталу яких прямо або опосередковано належать Товариству або якi iншим чином контролюються Товариством;

25) надає попередню згоду виконавчому органу на укладання договору або його розiрвання мiж Товариством та незалежним аудитором (аудиторською фiрмою) на проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;

26) попередньо погоджує та уповноважує виконавчий орган на розпорядження коштами, отриманими вiд будь-якого розмiщення (продажу) акцiй Товариства;

27) попередньо узгоджувати проекти договорiв на суму вiд 25% до 50% балансової вартостi активiв Товариства;

28) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою;

29) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

30) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги,  затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

31)	 надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651  Закону України "Про акцiонернi товариства";

32) затвердження проекту порядку денного  та порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою Радою;

33)прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю;

34) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

35) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю фiлiй, представництв, структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, а також вирiшення питань щодо їх мiсцезнаходження та структури;

36) затвердження положення про внутрiшнiй аудит Товариства, а також внесення змiн до нього;

37)  призначення керiвникiв фiлiй та представництв;

38) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою;

39) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

40) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

41) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило органiзовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства.

До компетенцiї Правлiння належить:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Правлiння;

- складання та надання на розгляд Наглядовiй радi Товариства квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв  акцiонерiв;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй.

Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.

Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

До компетенцiї Голови Правлiння Товариства зокрема вiдноситься:

на свiй розсуд без погодження укладання всiх видiв правочинiв та договорiв (контрактiв), зовнiшньоекономiчних тощо, з урахуванням вимог, встановлених Статутом, Положенням про Правлiння  та чинним законодавством, вiд iменi Товариства.

скликати засiдання Правлiння Товариства, визначати їх порядок денний, голосувати на них, розподiляти обов'язки мiж ними;

розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених Статутом;

пiдписувати правочини, договори та всi види документiв вiд iменi Товариства;

забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;

забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку;

затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй;

прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення;

призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень колективного договору, як представники Правлiння Товариства, пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;

 видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;

 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

 вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми;

самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;

 без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

 видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй;

 здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.

Виконавчий директор надає допомогу Головi Правлiння Товариства в органiзацiї роботи Правлiння. Виконавчий директор має право без довiреностi здiйснювати всi юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Голови Правлiння, визначеної п. 13.13 Статуту, за виключенням повноважень iз скликання засiдань Правлiння. 

Фiнансовий директор надає допомогу Головi Правлiння Товариства в органiзацiї роботи Правлiння. Фiнансовий директор має право без довiреностi здiйснювати всi юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Голови Правлiння, визначеної п. 13.13 Статуту, за виключенням повноважень iз скликання засiдань Правлiння.


Права та обов'язки Ревiзора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, та положенням про Ревiзора Товариства.

Ревiзор Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзор Товариства має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за

результатами фiнансового року.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за результатами

фiнансового року Ревiзор Товариства готує висновок.

До повноважень Головного бухгалтера належить

Забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухоблiку, складання i подання у встановленi строки фiнзвiтностi;

органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухоблiку всiх госпоперацiй;

участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;

забезпечення перевiрку стану бухоблiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдособлених пiдроздiлах пiдприємства;

подання в установленому порядку й у випадках, передбачених законодавством вiдповiдної iнформацiї.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Думка щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї станом на 31.12.19, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV та пiдпунктами 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (iз змiнами)) (далi - Положення 2826). 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння,  розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
-	посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, який Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
-	iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
-	про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, яка включена Компанiєю до Звiту про корпоративне управлiння, ми встановили, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить посилань на  власний кодекс корпоративного управлiння (за його вiдсутностi). Отриманi пояснення з приводу зазначеного. 



11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Європейський банк реконструкцiї та розвитку
GB26500612
EC2A2, Сполучене Королiвство, - р-н, Лондон, Ван Ексчейньдж Сквеар
2 213
25,0226
2 213
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Бурдиленко Iгор Вiкторович
664
7,5079
664
0
Гуменний Iгор Григорович
5 436
61,4654
5 436
0
Усього
8 313
93,9959
8 313
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста iменна
8 844
16 980,00
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на:
-участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, висувати представника для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iн.;
-отримання дивiдендiв;
-отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; 
-отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини майна Товариства або вартостi частини майна Товариства;
- переважне придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi, в порядку, встановленому  Статутом; 
-вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та  Статутом;
- переважне придбання акцiй Товариства при додатковiй емiсiї у процесi приватного розмiщення в порядку, встановленому законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо розмiщення додаткового випуску акцiй;
- реалiзовувати iншi права, встановленi  Статутом та чинним законодавством України.
-Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом. 
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них.
Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про: 
- злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
- змiну розмiру статутного капiталу.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
- дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi  Статутом; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України,  Статутом чи договором мiж акцiонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

нi
Примітки:
Статутний капiтал Товариства становить 150 171 120 грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв сто сiмдесят одна тисяча сто двадцять гривень  00 копiйок).

Статутний капiтал Товариства складається виключно з простих iменних акцiй та подiлений на 8844 (вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) простi iменнi акцiї, кожна з яких номiнальною вартiстю 16 980 грн. (шiстнадцять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

Товариство може розмiщувати акцiї одного типу - простi iменнi. Акцiї Товариства можуть мати лише бездокументарну форму iснування.

Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства.

Акцiя Товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього Товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.2011
30/1/11
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
UA4000148522
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
16 980
8 844
150 171 120
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржах та органiзацiйно оформлених позабiржових , внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась та не планується. Заяв для допуску на бiржi не надавалося. Факти включення та виключення до бiржового реєстру цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Товариство не приймало рiшення про здiйснення додаткової емiсiї акцiй у звiтному перiодi. 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Гуменний Iгор Григорович
5 436
61,4654
5 436
0
Гуменний Олександр Григорович
332
3,754
332
0
Бурдиленко Iгор Вiкторович
664
7,5079
664
0
Усього
6 432
72,7273
6 432
0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
11.01.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000148522
Загальнi збори
Вiдповiдно до Статуту Товариства, кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на: переважне придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi, в порядку, встановленому Статутом.

Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами, дiє протягом 30 (тридцять) днiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.

Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на купiвлю акцiй.

 Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї. 

 Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право на придбання акцiй повинен письмово повiдомити Товариство та акцiонера, який заявив про свiй намiр продати свої акцiї третiй особi, в межах визначеного строку реалiзацiї переважного права акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами. Протягом 2 (двох) робочих днiв з дати отримання такого повiдомлення Товариство забезпечує надання вiдповiдної iнформацiї всiм iншим акцiонерам Товариства шляхом надсилання письмового повiдомлення поштою (простим або рекомендованим листом), або вручення особисто пiд розпис кожному акцiонеру (його уповноваженому представнику).

 Якщо акцiонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi акцiонерам Товариства.

 Уступка переважного права iншим особам не допускається.

до внесення змiн до Статуту

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
11.01.2011
30/1/11
UA4000148522
8 844
150 171 120
8 844
0
0
Опис:
Голосуючi акцiї, прово голосу за якими обмежено, а також, голосуючi акцiї, прово голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
229 747
226 780
0
0
229 747
226 780
  будівлі та споруди
30 933
28 254
0
0
30 933
28 254
  машини та обладнання
161 046
168 220
0
0
161 046
168 220
  транспортні засоби
2 575
2 232
0
0
2 575
2 232
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
35 193
28 074
0
0
35 193
28 074
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
229 747
226 780
0
0
229 747
226 780
Опис
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв, використовуються для ведення виробничо - господарської дiяльностi, термiни:

20 рокiв - будинки та споруди - 53108 тис.гривень, знос - 24854 тис.гривень

5 рокiв - машини, обладнання (оргтехнiка) - 316229тис.гривень; знос 148009 тис.гривень

5 рокiв - транспортнi засоби - 3444 тис.гривень; знос - 1212 тис.гривень

4 роки- офiсне обладнання - 24157 тис.гривень; знос 12957 тис.гривень

10 рокiв - iншi - 44774 тис.гривень; знос - 16700 тис.гривень.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.

Обмеження на використання майна вiдсутнi.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
553 310
508 358
Статутний капітал (тис.грн)
150 171
150 171
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
150 171
150 171
Опис
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерскої звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерiв товариства, якi схваленi рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний капiтал (вартiсть чистих активiв)- рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариста на кiнец звiтного перiоду має розмiр бiльший, нiж розмiр статутного капiталу, та на звiтну дату вiдповiдає вимогам законодавства, а самє: частинi 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
375 722
X
X
у тому числі:

Кредит
29.03.2017
99 179
5
31.08.2020
Кредит
24.10.2019
1 846
6,5
23.10.2024
Кредит
26.12.2016
64 507
5,5
28.04.2020
Кредит
14.06.2019
34 866
5,5
13.06.2022
Кредит
09.10.2015
104 420
4,5
01.11.2020
Кредит
15.11.2017
51 787
5
14.11.2020
Кредит
27.10.2017
6 361
6
26.10.2022
Кредит
31.10.2018
12 756
4,6
30.10.2025
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
1 913
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
431 890
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
809 525
X
X
Опис
Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Зобов"язання за договорами фiнансової допомоги вiдсутнi.  Товариство має кредити банкiв.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 5910404
Факс
(044) 5910404
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис
01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарiю ЦП (рiшення Комiсiї вiд 01.01.2013 року №2092). В зв'язку з цим замiсть номера лiцензiї або iншого документа у звiтi вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил ЦДУ та замiсть дати видачi лiцензiї вказана дата прийняття рiшення Комiсiї щодо реєстрацiї Правил ЦДУ.

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31586485
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
свiдоцтво № 2846
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.11.2001
Міжміський код та телефон
+380443511179
Факс
+380443511179
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис
Аудит фiнансової звiтностi

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
за ЄДРПОУ
30169718
Територія
Харківська область, м.Дергачi
за КОАТУУ
6322010100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання
за КВЕД
28.25
Середня кількість працівників: 1102
Адреса, телефон: 62301 м.Дергачi, вул.Залiзнична, буд.31-С, (057) 7869019
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на МСФЗ
1
2
3
4
5
    I. Необоротні активи




Нематеріальні активи
1000
11 959
9 333
9 965
    первісна вартість
1001
17 164
19 998
10 706
    накопичена амортизація
1002
( 5 205 )
( 10 665 )
( 741 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
0
Основні засоби
1010
229 747
226 780
210 981
    первісна вартість
1011
397 373
417 555
357 493
    знос
1012
( 167 626 )
( 190 775 )
( 146 512 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:




    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
79 591
79 591
79 591
    інші фінансові інвестиції
1035
500
500
500
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
497
263
0
Відстрочені податкові активи
1045
3 946
3 413
3 576
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
326 240
319 880
304 613
    II. Оборотні активи




Запаси
1100
406 203
437 937
422 081
Виробничі запаси
1101
288 717
210 474
286 970
Незавершене виробництво
1102
24 535
19 618
25 662
Готова продукція
1103
91 759
205 031
108 480
Товари
1104
1 192
2 814
969
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
507 521
448 705
441 297
Дебіторська заборгованість за розрахунками:




    за виданими авансами
1130
28 427
22 136
33 905
    з бюджетом
1135
24 882
30 270
45 782
    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
103 575
90 737
71 958
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
26 919
13 170
29 993
Готівка
1166
9
8
0
Рахунки в банках
1167
26 910
13 162
29 993
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
0
0
0
Усього за розділом II
1195
1 097 527
1 042 955
1 045 016
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
1 423 767
1 362 835
1 349 629

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на МСФЗ
1
2
3
4
5
    I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
150 171
150 171
150 171
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
358 187
403 139
318 286
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
508 358
553 310
468 457
    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
15 059
36 408
59 063
Інші довгострокові зобов’язання
1515
7 627
4 188
5 865
Довгострокові забезпечення
1520
14 050
15 324
8 511
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
0
у тому числі:




    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
36 736
55 920
73 439
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків
1600
339 580
319 892
272 480
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:




    довгостроковими зобов’язаннями
1610
52 573
19 422
51 838
    товари, роботи, послуги
1615
438 363
315 405
453 802
    розрахунками з бюджетом
1620
1 698
1 913
6 409
    у тому числі з податку на прибуток
1621
74
494
5 011
    розрахунками зі страхування
1625
1 579
1 590
1 572
    розрахунками з оплати праці
1630
5 908
6 017
5 943
    одержаними авансами
1635
26 944
78 576
10 881
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
12 028
10 790
4 808
Усього за розділом IІІ
1695
878 673
753 605
807 733
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
1 423 767
1 362 835
1 349 629
Примітки: Cладено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник				Бурдиленко I.В.

Головний бухгалтер			Прокопенко С.Л.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
за ЄДРПОУ
30169718

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1 226 260
1 373 816
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
( 1 082 461 )
( 1 100 589 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
143 799
273 227
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
166 670
38 587
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 56 214 )
( 51 956 )
Витрати на збут
2150
( 120 846 )
( 122 201 )
Інші операційні витрати
2180
( 44 390 )
( 37 428 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
89 019
100 229
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
2 872
6
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 31 425 )
( 49 605 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
60 466
50 630
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-15 514
-10 729
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
44 952
39 901
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
44 952
39 901
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
922 040
873 191
Витрати на оплату праці
2505
175 246
156 301
Відрахування на соціальні заходи
2510
36 170
32 287
Амортизація
2515
35 183
25 936
Інші операційні витрати
2520
229 317
252 339
Разом
2550
1 397 956
1 340 054
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
8 844
8 844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
8 844
8 844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
5 082,767978
4 570,217100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
5 082,767978
4 570,217100
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Cладено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник				Бурдиленко I.В.

Головний бухгалтер			Прокопенко С.Л.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
за ЄДРПОУ
30169718


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
1 306 579
1 410 804
Повернення податків і зборів
3005
85 630
94 309
 у тому числі податку на додану вартість
3006
85 630
94 309
Цільового фінансування
3010
35
29
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
261 670
120 354
Надходження від повернення авансів
3020
637
7 661
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
228
165
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
528
201
Надходження від операційної оренди
3040
5 600
6 337
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
4 746
4 284
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 1 091 417 )
( 931 683 )
Праці
3105
( 139 533 )
( 124 249 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 35 992 )
( 31 755 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 79 920 )
( 46 418 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 14 561 )
( 16 036 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 30 983 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 34 376 )
( 30 382 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 278 135 )
( 393 156 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 28 568 )
( 4 416 )
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
( 22 643 )
( 14 080 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-10 555
98 387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
5 500
8 507
    необоротних активів
3205
147
647
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
101 659
1 836
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 )
( 55 606 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 97 396 )
( 37 927 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
9 910
-82 543
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
405 295
366 837
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
( 382 222 )
( 330 955 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 27 200 )
( 48 521 )
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
( 8 626 )
( 4 518 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-12 753
-17 157
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-13 398
-1 313
Залишок коштів на початок року
3405
26 919
29 993
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-351
-1 761
Залишок коштів на кінець року
3415
13 170
26 919
Примітки: Cладено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник				Бурдиленко I.В.

Головний бухгалтер			Прокопенко С.Л.
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
за ЄДРПОУ
30169718

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
150 171
0
0
0
358 187
0
0
508 358
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
150 171
0
0
0
358 187
0
0
508 358
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
44 952
0
0
44 952
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
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
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
44 952
0
0
44 952
Залишок на кінець року 
4300
150 171
0
0
0
403 139
0
0
553 310
Примітки: Cладено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник				Бурдиленко I.В.

Головний бухгалтер			Прокопенко С.Л.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1.	ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю ПрАТ "УКпостач"  (далi - "Компанiя").
ПрАТ "УКпостач" було зареєтроване 25.10.2001 року виконавчим комiтетом Красноперекопської мiської ради АР Крим (виписка з ЄДРПОУ додається). ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач" є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  26 листопада 2010 року (Протокол №1) у зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" та приведенням дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог цього Закону Товариство змiнило своє найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКпостач" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКпостач"
Основна дiяльнiсть Компанiї пов'язана з розробкою i виробництвом промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування. Готова продукцiя  реалiзується як в Українi, так i за кордоном.
Мiсцезнаходження Компанiї: 62301, Харкiвська обл., Дергачiвський район, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С.
Код за ЄДРПОУ - 30169718. 
Кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) є - Гуменний Iгор Григорович, Україна
Чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2019 року склала 1 178 працiвникiв (станом на 31 грудня 2018 року - 1 245 працiвникiв).
2.	ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла продовжити провадження дiяльностi до принципiв безперервної дiяльностi. 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, фiнансовий результат Компанiї до оподаткування склав          60 466 тис. грн. прибутку (за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року - 50 630 тис. грн. прибутку). 
Станом на 31.12.2019 Компанiя має довгострокову та короткострокову кредиторську заборгованiсть по кредитам в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Вiдсоткова ставка, пiд яку отримано кредит, для кожного договору є iндивiдуальною та вiдповiдає ринковiй. Загальна заборгованiсть по кредитам Компанiї складає 46% вiд кредиторської заборгованостi в цiлому (44% на 31.12.2018). Кредити компанiї забезпеченi основними засобами балансовою вартiстю на суму 88 647 тис. грн. та товарами в оборотi оцiночною вартiстю 455 500 тис. грн.
Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу COVID-19" на всiй територiї України встановлено карантин. 
Не зважаючи на зростаючий вплив коронавiрусу на глобальну економiку та високу невизначенiсть в Українi та в свiтi, керiвництво Компанiї впевнено, що ця невизначенiсть не призведе до коригуючих подiй, якi могли значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Компанiї станом на 31.12.2019 року.
Керiвництво переконано, що має усi передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому. Принцип безперервностi дiяльностi є вiдповiдним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi при вiдсутностi iнших iстотних невизначеностей, якi б перебували поза зоною впливу Компанiї та ставили пiд сумнiв можливiсть продовження дiяльностi.
3.	ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi маються на увазi стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB), а саме:
-	Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);
-	Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);
-	Тлумачення, розробленнi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Дана фiнансова звiтнiсть складена Компанiєю вiдповiдно до МСФЗ з моменту першого прийняття їх за концептуальну основу пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi - 01.01.2018 року. Фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, була затверджена до випуску 07 серпня 2020 року.
Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi
У поточному перiодi Компанiя застосовувала всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2018 року та пiзнiше.
Зокрема, Компанiя приймає наступнi правки до МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2019 року, ефективна дата яких настає з 01.01.2020 року:
 	Концептуальна основа фiнансової звiтностi (КОФЗ). У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї, iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi. 
У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi. 
Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не  розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди. 
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть (справедлива вартiсть, вартiсть використання), iнформацiї, яку вони надають.
 	МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу". Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу. 
Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним органiзований трудовий колектив. 
Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. 
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi (або групi аналогiчних активiв).
 	МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. 
Iнформацiя є суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову iнформацiю про звiтуючу компанiю.
Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ.
 	МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти". У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв".
 	МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв.
Поправки: 
-	змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
-	обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
-	не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;
-	вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть Компанiї подана у валютi її головного економiчного середовища - українськiй гривнi (UAH). Порядок вiдображення операцiй та статей в iноземнiй валютi у фiнансовiй звiтностi визначено нижче у вiдповiдному роздiлi облiкової полiтики.
4.	ПЕРЕХIД ДО МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Компанiя вперше застосувала МСФЗ пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Перехiд на МСФЗ призвiв до певних змiн у фiнансових звiтах, примiтках до них та облiкових принципах порiвняно з фiнансовими звiтами за попереднiй рiк. Нижче надано iнформацiю про перехiд iз Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) до МСФЗ. Перехiд з П(С)БО до МСФЗ здiйснено вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Вплив коригування статей Балансу на 31.12.2018 (тис. грн):
Коригування на 31 грудня 2018 року	П(С)БО	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ
Iншi нематерiальнi активи	2 578	9 381	11 959
Iншi активи	-	497	497
Запаси	411 570	(5 367)	406 203
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	518 959	(11 438)	507 521
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	104 228	(653)	103 575
Витрати, що сплаченi авансом	28 564	(137)	28 427
Iншi оборотнi активи	89	(89)	-
Всього коригування активiв:	-	(7 806)	
			
Резерви	26 090	(26 090)	-
Додатковий капiтал	371	(371)	-
Нерозподiлений прибуток (збиток)	349 409	8 778	358 187
Всього коригування власного капiталу:	-	(17 683)	-
			
Довгострокова частина зобов'язання з права користування активами	-	
6 261	6 261
Поточна частина зобов'язання з права користування активами	-	
3 616	3 616
Всього коригування зобов'язань	-	9 877	-
Вплив коригування статей Балансу на 01.01.2018 (тис. грн):
Коригування на 01 сiчня 2018 року	П(С)БО	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ
Iншi нематерiальнi активи	1 930	8 035	9 965
Запаси	425 758	(3 677)	422 081
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	452 071	(10 774)	441 297
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	72 118	(160)	71 958
Витрати, що сплаченi авансом	34 092	(187)	33 905
Iншi оборотнi активи	31	(31)	-
Всього коригування активiв:	-	(6 794)	-
			
Резерви	26 090	(26 090)	-
Додатковий капiтал	371	(371)	-
Нерозподiлений прибуток (збиток)	306 654	11 632	318 286
Всього коригування власного капiталу:	-	(14 829)	-
			
Довгостроковi позики	63 138	(4 075)	59 063
Довгострокова частина зобов'язання з права користування активами	-	5 865	5 865
Короткостроковi позики	270 000	2 480	272 480
Поточна частина довгострокових позик	50 243	1 595	51 838
Поточна частина зобов'язання з права користування активами	-	2 170	2 170
Всього коригування зобов'язань	-	8 035	-

Пояснення до узгодження:
Iншi нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2018 року збiльшена балансова вартiсть за рахунок визнання активу з права користування, згiдно МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", у сумi 9 381 тис. грн (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 8 035 тис. грн).
Iншi активи
Станом на 31 грудня 2018 року вiдображено довгостроковi зобов'язання за позикою виданою згiдно МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" в сумi 497 тис. грн.
Запаси
Нараховано резерв пiд знецiнення запасiв за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з МСБО (IAS) 2 "Запаси" у сумi 5 367 тис. грн. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 3 677 тис. грн).
Дебiторська та iнша заборгованiсть
Нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 у сумi 11 438 тис. грн. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 10 774 тис. грн).
Нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за iншою дебiторською заборгованiстю за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" у сумi 156 тис. грн. та видiлено довгостроковi зобов'язання позики виданої згiдно МСБО (IAS) 32 у сумi 497 тис. грн. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 160 тис. грн вiдповiдно).
Нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за витратами, що сплаченi авансом за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" у сумi 226 тис. грн. та вiдображено витрати майбутнiх перiодiв у складi авансiв виданих у сумi 89 тис. грн. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 218 тис. грн та 31 тис. грн.).


Капiтал
Станом на 31.12.2018 р. списано додатковий капiтал та резерви за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" у сумi 371 тис. грн. Та 26 090 тис. грн. вiдповiдно. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 371 тис. грн. Та 26 090 тис. грн. вiдповiдно).

Нерозподiлений прибуток 
Станом на 31.12.2018р. загальний вплив на нерозподiлений прибуток збiльшено за рахунок закриття резервного та iншого капiталу згiдно МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" на суму 26 090 тис. грн. та 371 тис. грн. вiдповiдно (станом на 01.01.18 - 26 090 тис. грн та 371 тис. грн. вiдповiдно), проведено сторнування витрат на оренду в результатi проведення дисконтування та визнання активу з права власностi згiдно МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в сумi 4 348 тис. грн., та зменшено за рахунок нарахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" у сумi 11 819 тис. грн. (станом на 01.01.18 - 11 152 тис. грн.), резерву пiд знецiнення запасiв МСБО (IAS) 2 "Запаси" у сумi 5 367 тис. грн.(станом на 01.01.18 - 3 677 тис. грн.), донараховано фiнансовi витрати та амортизацiю активiв з права користування в результатi дисконтування оренди згiдно МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в сумi -1 660 тис. грн. та 3 185 тис. грн. вiдповiдно.

Зобов'язання 
Визнано довгостроковi та поточнi зобов'язання за орендою згiдно з МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" у сумi 6 261 тис. грн. та 3 616 тис. грн. вiдповiдно. (Станом на 01.01.2018 року - у сумi 5 865 та 2 170 тис. грн. вiдповiдно)

Позики
Станом на 01.01.2018 видiлено зi складу довгострокової позики поточну частину довгострокової позики та короткострокову позику у сумi 1 595 тис. грн. та 2 480 тис. грн. вiдповiдно до МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання".
5.	ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
5.1	Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
Рiчна фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком частини фiнансових iнструментiв.
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари або послуги. 
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була б отримана в результатi продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання, в рамках добровiльної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд безпосередньої спостережливостi цiєї вартостi або її визначення за iншою методикою. При оцiнцi активу або зобов'язання за справедливою вартiстю Компанiя бере до уваги характеристики активу або зобов'язання так, нiби їх прийняли до уваги учасники ринку. Для оцiнок i розкриттiв у данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається зазначеним вище чином за винятком iнструментiв, на якi поширюється МСФЗ (IFRS) 2, орендних угод, регульованих МСФЗ (IAS) 17, а також оцiнок, якi можна порiвняти, але не рiвних справедливiй вартостi (наприклад, чиста можлива вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв за МСФЗ (IAS) 2 або цiннiсть використання при оцiнцi знецiнення за МСФЗ (IAS) 36).
5.2	Гудвiл 
Гудвiл враховується за вартiстю придбання, яка встановлена на дату придбання бiзнесу за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Для оцiнки на предмет знецiнення гудвiл розподiляється мiж одиницями, що генерують грошовi кошти, або групами одиниць, що генерують грошовi кошти, якi iмовiрно отримають вигоди синергiї вiд об'єднання.
Оцiнка знецiнення одиниць, що генерують грошовi кошти, мiж якими був розподiлений гудвiл, проводиться щорiчно або частiше, якщо є ознаки знецiнення такої одиницi, що генерує грошовi кошти. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, виявляється нижче її балансової вартостi, збиток вiд знецiнення спочатку зменшує балансову вартiсть гудвiлу даної одиницi, яка генерує грошовi кошти, а потiм iнших активiв одиницi, яка генерує грошовi кошти, пропорцiйно балансовiй вартостi кожного активу. Збитки вiд знецiнення гудвiлу визнаються безпосередньо в прибутку або збитках. Збиток вiд знецiнення гудвiлу не пiдлягає вiдновленню в наступних перiодах.
При вибуттi одиницi, яка генерує грошовi кошти, вiдповiдна сума гудвiлу враховується при визначеннi прибутку чи збитку вiд вибуття.
5.3	Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства
Органiзацiя вважається асоцiйованою, якщо Компанiя має суттєвий вплив на її фiнансову i операцiйну дiяльнiсть. Суттєвий вплив передбачає право брати участь в ухваленнi рiшень, що стосуються фiнансової i операцiйної дiяльностi пiдприємства, але не передбачає контроль або спiльний контроль над такою дiяльнiстю.
Спiльне пiдприємство - це спiльна дiяльнiсть, учасники якої володiють спiльним контролем, якi володiють правами на чистi активи спiльної дiяльностi. Спiльний контроль - це встановлений договором розподiл контролю над пiдприємством, що передбачає одностайне схвалення рiшень по значимiй дiяльностi спiльно контролюючими сторонами.
Результати дiяльностi, а також активи та зобов'язання асоцiйованої органiзацiї та спiльного пiдприємства включенi в дану звiтнiсть методом пайової участi, за винятком вкладень, призначених для продажу та облiковуються за МСФЗ (IFRS) 5. За методом пайової участi вкладення в асоцiйовану органiзацiю i спiльне пiдприємство спочатку визнаються в звiтi про фiнансовий стан за вартiстю придбання i згодом коригуються з урахуванням частки Компанiї в прибутку або збитках, або iншому сукупному доходi асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства. Якщо частка Компанiї у збитках асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства перевищує частку Компанiї в цьому пiдприємствi (включаючи будь-якi частки, якi, по сутi,  складають частину чистих iнвестицiй Компанiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство), Компанiя припиняє визнавати свою частку в подальших збитках. Додатковi збитки визнаються, тiльки якщо у Компанiї за законом або вiдповiдно до норм дiлового обороту є зобов'язання вiдшкодувати перевищення частки в збитках або якщо Компанiя здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства.
Вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство вiдображається за методом пайової участi з моменту, коли об'єкт iнвестицiй стає асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством. Позитивна рiзниця мiж вартiстю придбання вкладення i часткою Компанiї в справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв та зобов'язань на дату придбання утворює гудвiл, що включається до балансової вартостi таких вкладень. Позитивна рiзниця мiж часткою Компанiї в справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов'язань та вартiстю придбання вкладення пiсля повторної оцiнки негайно вiдображається в прибутках чи збитках.
Необхiднiсть визнання знецiнення вкладень Компанiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство визначається згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. При необхiдностi балансова вартiсть вкладення (в тому числi гудвiл) тестується на знецiнення згiдно з МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" шляхом зiставлення очiкуваного вiдшкодування (бiльшою iз цiнностi використання та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж) з балансовою вартiстю. Визнаний збиток вiд знецiнення зменшує балансову вартiсть вкладення. Вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 36, якщо сума очiкуваного вiдшкодування вкладення згодом збiльшується.
Компанiя припиняє застосовувати метод пайової участi тодi, коли органiзацiя перестає бути асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, або тодi, коли вкладення призначаються для продажу. Якщо Компанiя знижує частку участi в колишнiй асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi i частка, яка залишилася стає фiнансовим активом, Компанiя вiдображає початкове визнання фiнансового активу за справедливою вартiстю на цю дату. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю частки володiння, що залишилася в колишнiй асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi на дату припинення облiку за методом пайової участi, включається в розрахунок прибутку або збиткiв вiд часткового продажу. Крiм того, Компанiя вiдображає всi суми, ранiше визнанi в iншому сукупному прибутку у вiдношеннi до асоцiйованої органiзацiї або до спiльного пiдприємства так, як, якщо б вiдповiднi активи або зобов'язання продавалися б самим асоцiйованим органiзацiям або спiльним пiдприємствам. Таким чином, якщо при продажi активiв i зобов'язань всi суми, якi ранiше вiдображалися асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством в iншому сукупному прибутку, рекласифiкуються в прибутки або збитки, то Компанiя при припиненнi застосування методу пайової участi також рекласифiкує статтi iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.
Компанiя продовжує застосовувати метод пайової участi, якщо асоцiйована органiзацiя стає спiльним пiдприємством або навпаки. У таких випадках переоцiнка за справедливою вартiстю не проводиться.
Якщо Компанiя зменшує частку участi в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi, але продовжує застосовувати метод пайової участi, то Компанiя рекласифiкує в прибутки або збитки пропорцiйну частину сум, ранiше визнаних в iншому сукупному прибутку, якщо такi рекласификацiї були б необхiднi при продажу вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Прибутки або збитки за операцiями з асоцiйованою органiзацiєю i спiльним пiдприємством визнаються в звiтностi Компанiї тiльки в межах частки в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, що не належить Компанiї.
5.4	Нематерiальнi активи
Усi нематерiальнi активи мають певний термiн корисної служби i в основному включають програмне забезпечення.

5.4.1	Нематерiальнi активи, якi придбанi окремо
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання, якi придбанi окремо, облiковуються за справедливою вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом строку корисного використання нематерiального активу.
Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кожну звiтну дату, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами корисного використання, придбанi в рамках окремих угод, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.

5.4.2	Нематерiальнi активи, створенi власними силами - дослiдження та розробки
Витрати на дослiдження визнаються витратами в тому перiодi, в якому вони виникли.
Витрати на проведенi власними силами розробки (як самостiйний проект або як частина iнших робiт), облiковуються у складi нематерiальних активiв тiльки при одночасному дотриманнi наступних умов:
-	технологiчна реалiзацiя завершення робiт зi створення нематерiальних активiв, придатних до використання або продажу;
-	намiр завершити роботи зi створення, використання або продажу нематерiальних активiв;
-	можливiсть використовувати або продати нематерiальнi активи;
-	висока ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод вiд нематерiальних активiв;
-	наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробок, використання або продажу нематерiальних активiв;
-	можливiсть надiйно оцiнити вартiсть нематерiального активу, що виникає в результатi проведення розробок.

Нематерiальнi активи, якi створенi власними силами, приймаються до облiку в сумi витрат, понесених пiсля дати, коли нематерiальний актив уперше починає вiдповiдати зазначеним вище критерiям. При неможливостi вiдображення нематерiального активу, який створений власними силами, витрати на розробку вiдносяться на витрати в перiодi виникнення.

Пiсля прийняття на облiк нематерiальнi активи, якi створенi власними силами, облiковуються за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення, аналогiчно до нематерiальних активiв, якi придбанi в окремих угодах.

5.4.3	Нематерiальнi активи, якi придбанi в угодах об'єднання бiзнесiв
Нематерiальнi активи, якi придбанi в ходi об'єднання бiзнесiв i вiдображаються окремо вiд гудвiлу, приймаються на облiк за справедливою вартiстю на дату придбання (справедлива вартiсть розглядається як вартiсть придбання).
Пiсля прийняття на облiк, нематерiальнi активи, якi придбанi в ходi об'єднання бiзнесiв, вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, аналогiчно до нематерiальних активiв, придбаних в окремих угодах.

5.4.4	Списання нематерiальних активiв
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу включається в прибуток або збиток в момент списання.

5.5	Основнi засоби
Групи основних засобiв вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе: (А) покупну цiну, включаючи iмпортнi мита та податки, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; (Б) будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються приведення активу в мiсце розташування i стан, що забезпечує функцiонування в спосiб, визначений управлiнським персоналом Компанiї; (В) первiсну оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта основних засобiв та вiдновлення територiї на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими пiдприємство бере на себе або при придбаннi даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних з основним виробництвом протягом цього перiоду. Вартiсть активiв, створених своїми силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Об'єкти основних засобiв, що знаходяться на етапi створення для цiлей виробництва, оренди або адмiнiстративних цiлей, або для цiлей, якi ще не визначенi, вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням будь-якого визнаного збитку вiд знецiнення. Амортизацiя цих активiв, на тiй же основi, що i iнших об'єктiв основних засобiв, починається з моменту, коли цi активи готовi до використання за призначенням. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання вартостi активiв, крiм землi та незавершених об'єктiв нерухомостi, протягом якого очiкується їх корисне використання з використанням прямолiнiйного методу. Передбачуванi термiни корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть i метод амортизацiї переглядаються на кiнець кожного року; при цьому вплив будь-яких змiн оцiнки визнається в перiодi такої змiни.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного вiднесення їх первiсної вартостi на лiквiдацiйну вартiсть протягом розрахункового термiну їх корисної служби.
Очiкуваний строк корисного використання вiдповiдних активiв становить:
Група основних засобiв 	Термiнi корисної експлуатацiї   (рокiв)
Будинки та споруди	  7-40
Машини та обладнання	5-20
Транспортнi засоби	5-15
Iншi основнi засоби	5-12
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається в прибутку чи збитку.
5.6	Знецiнення матерiальних i нематерiальних активiв за винятком гудвiлу
Компанiя перевiряє наявнiсть iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. При виявленнi iндикаторiв розраховується сума очiкуваного вiдшкодування активу для визначення збитку вiд знецiнення. Якщо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу неможливо, то Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить актив. Вартiсть корпоративних активiв Компанiї розподiляється на окремi одиницi, що генерують грошовi кошти або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для яких може бути знайдений розумний i послiдовний метод розподiлу.
Нематерiальнi активи, з невизначеним строком корисного використання, i нематерiальнi активи, якi не готовi до використання, оцiнюються на знецiнення мiнiмум щорiчно або частiше, якщо виявляються ознаки можливого знецiнення.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливу вартiсть активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю та цiннiсть використання. При оцiнцi цiнностi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, на якi не коригувалася оцiнка майбутнiх грошових потокiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу (одиниця, яка генерує грошовi кошти) виявляється нижчою вiд балансової вартостi, балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутку або збитках, якщо актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву з переоцiнки.
Якщо збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до отриманої в результатi нової оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби з цього активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) не було вiдображено збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдбивається в прибутку чи збитку, якщо актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву з переоцiнки.
5.7	Непоточнi активи, призначенi для продажу 
Довгостроковi активи та групи активiв, що вибувають, класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при продажу. Дана умова вважається виконаною, якщо актив (група активiв, що вибувають) може бути проданий у поточному станi вiдповiдно до зазвичай прийнятих умов продажу таких активiв (групи), i ймовiрнiсть продажу висока. Керiвництво повинно завершити продаж активу протягом року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу.

Якщо Компанiя прийняла план продажу контрольного пакету дочiрньої органiзацiї, всi активи i зобов'язання дочiрньої органiзацiї рекласифiкуються як призначенi для продажу при виконаннi зазначених вище критерiїв, незалежно вiд збереження Компанiєю неконтрольованих часток у колишнiй дочiрнiй органiзацiї пiсля продажу.

Якщо Компанiя дотримується плану продажу, який передбачає продаж вкладення або частини вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, вкладення, що продається або його частина класифiкуються як утримуванi для продажу у разi вiдповiдностi вищезазначеним критерiям, i Компанiя припиняє застосовувати метод пайової участi за частиною вкладення, класифiкованого як утримуване для продажу. Решта вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство не рекласифiкується як призначене для продажу i продовжує вiдображатися за методом пайової участi. Компанiя припиняє застосовувати метод пайової участi в момент, коли вибуття призводить до втрати Компанiєю значного впливу на асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство.

Пiсля вибуття Компанiя вiдображає частку участi, що залишилася в колишньому асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Якщо ж пiдприємство продовжує залишатися асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, Компанiя продовжує застосовувати метод пайової участi.

Довгостроковi активи (групи активiв, що вибувають), класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з а) залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї, i б) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
5.8	Запаси
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть включає вартiсть сировини i, коли може бути застосовано, прямi витрати на оплату працi та тi накладнi витрати, якi були понесенi для приведення запасiв у їх поточне мiсце розташування i стан. Вартiсть вибуття запасiв розраховується з використанням методу ФIФО (перше надходження - перший вiдпуск). Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнку цiни реалiзацiї запасiв за вирахуванням всiх оцiночних витрат на доведення запасiв до завершеного стану, i витрат, необхiдних для їх реалiзацiї.

5.9	Резерв знецiнення запасiв
Вiдповiдно до МСБО 2  "Запаси" та МСБО 37 "Забезпечення умовнi зобов'язання та умовнi активи", Компанiя формує резерв знецiнення запасiв у випадках (не виключно):
- перевищення обсягу поставок або закупiвель (за договорами, що не є виконаними, але вже укладеними з фiксованими цiнами) над обсягами наявних запасiв, необхiдних для задоволення планового виробництва готової продукцiї;
- наявностi достовiрної iнформацiї про ймовiрнi майбутнi втрати запасiв або їх псування;
У такому випадку у Компанiї виникають оцiночнi зобов'язання, пов'язанi з можливим майбутнiм знецiненням запасiв, якi пiдлягають коригуванню на кожну звiтну дату.
5.10	Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком погашення до 90 днiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
5.11	Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов`язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов`язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов`язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов`язанi iз забезпеченням, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов`язаних iз певним зобов`язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
5.12	Операцiї з iноземною валютою
При пiдготовцi фiнансової звiтностi угоди у валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної (в iноземнiй валютi), вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї. Монетарнi статтi, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за вiдповiдним валютним курсом на дату складання звiтностi. Немонетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi i якi оцiнюються за справедливою вартiстю, пiдлягають перерахунку за валютним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi, не перераховуються.
Курсовi рiзницi за монетарними статтями вiд змiни курсiв валют вiдображаються в прибутках або збитках в перiодi їх виникнення, за наступними виключеннями:
 	курсовi рiзницi за позиками в iноземнiй валютi, що вiдносяться до об'єктiв незавершеного будiвництва, призначеного для використання у виробничих цiлях, включаються у вартiсть таких об'єктiв, коригуючи процентнi витрати за позиками в iноземнiй валютi;
 	курсовi рiзницi вiд хеджування окремих валютних ризикiв;
 	курсовi рiзницi за заборгованiстю закордонної господарської одиницi, погашення якої не планується i малоймовiрно (така заборгованiсть входить в чистi iнвестицiї Компанiї в закордонному пiдроздiлi), якi спочатку вiдображенi в iншому сукупному прибутку, рекласифiкуються в прибуток або збиток при погашеннi заборгованостi.

5.13	Визнання доходiв
Дохiд являє собою справедливу вартiсть отриманої винагороди або винагороди, що пiдлягає отриманню за реалiзацiю товарiв, робiт i послуг за звичайних умов ведення фiнансово-господарської дiяльностi, за вирахуванням знижок, експортних мит, податку на додану вартiсть.
Компанiя визнає дохiд, коли (або в мiру того, як) виконується обов'язок до виконання шляхом передачi обiцяного товару або послуги (тобто активу) покупцевi. Дохiд оцiнюється за цiною угоди, яка дорiвнює сумi вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу обiцяних активiв покупцевi, виключаючи ПДВ.
Компанiя визнає дохiд вiд продажу товарiв i послуг, коли вона виконує обов'язок до виконання i покупець отримує контроль над переданими товарами i послугами. Для бiльшостi контрактiв контроль над товарами або послугами переходить до покупця в певний момент часу, i отримання оплати є безумовним, оскiльки для її отримання потрiбно виключно настання термiну платежу. Зокрема:
-	для експортних контрактiв контроль зазвичай переходить на кордонi України i Компанiя не несе вiдповiдальнiсть за транспортування, у разi, якщо контроль переходить при доставцi покупцю, транспортування не є окремим зобов'язанням до виконання;
-	для контрактiв на внутрiшньому ринку контроль зазвичай проходить в момент вiдвантаження або доставки покупцевi. Коли контроль переходить при доставцi покупцю, транспортування не є окремим зобов'язанням до виконання. У бiльшостi контрактiв, коли контроль переходить в момент вiдвантаження, Компанiя не вiдповiдає за транспортування або транспортування є окремою послугою, що надається покупцевi в рамках окремого договору.

Дохiд вiд надання iнших послуг, а також дохiд вiд iнших продажiв визнається в момент отримання покупцем контролю над активом.
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати практично всi iншi вигоди вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано багатьма способами, наприклад, шляхом:
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (в тому числi державних послуг);
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;
г) продажу або обмiну активу;
г) надання активу в заставу в якостi забезпечення позики;
д) утримання активу.
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю з п'яти крокiв:
 -Крок 1: Iдентифiкацiя договору;
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, якi пiдлягають виконанню в рамках договору;
- Крок 3: Визначення цiни угоди;
- Крок 4: Розподiл цiни угоди на зобов'язання, що пiдлягають виконанню;
- Крок 5: Визнання доходу.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, Компанiя визначає на момент укладення договору, чи задовольнить вона це зобов'язання щодо виконання з плином часу або ж вона задовольнить це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Компанiя не задовольнить зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється у певний момент часу.
Дебiторська заборгованiсть визнається в момент передачi товарiв, так як в цей момент право на вiдшкодування за товари стає безумовним, i настання термiну, коли таке вiдшкодування стає таким, що пiдлягає виплатi, обумовлено лише часом. Значнi компоненти фiнансування вiдсутнi, оскiльки продажi здiйснюються на умовах оплати протягом короткострокового перiоду часу, вiдповiдних ринковiй практицi.
5.14	Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок.
Поточний податок на прибуток
Сума поточного податку визначається оподатковуваним прибутком за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку до оподаткування зi Звiту про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд / Прибутках чи збитках за рахунок включення частини доходiв i витрат в оподатковуваний прибуток iнших рокiв, а також виключення взагалi не пiдлягають обкладенню (вiдрахуванню) доходiв (витрат). Сума поточного податку на прибуток розраховується за ставками, затвердженими законодавством на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, якi вiдображенi у звiтностi i вiдповiдними даними податкового облiку, якi використовуються при розрахунку оподатковуваного прибутку, i враховується з використанням балансового методу. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi достатностi майбутнього оподатковуваного прибутку для використання цих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи / вiдстроченi податковi зобов'язання не визнаються у звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод об'єднання бiзнесiв), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Крiм цього, вiдстроченi податковi зобов'язання не визнаються у звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають внаслiдок визнання гудвiлу.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються з урахуванням тимчасових податкових рiзниць, що вiдносяться до дочiрньої органiзацiї, асоцiйованого пiдприємства, а також спiльної дiяльностi, за винятком випадкiв, коли Компанiя може контролювати термiни вiдновлення тимчасової рiзницi i дана рiзниця з високою ймовiрнiстю не буде повернута в доступному для огляду майбутньому. 
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо ймовiрнiсть достатностi майбутнього оподатковуваного прибутку для повного або часткового використання цих активiв бiльше не є високою.
Вiдстроченi податковi активи / вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються за податковими ставками (а також положенням податкового законодавства), затвердженим або практично затвердженим законодавчо на звiтну дату, якi, як передбачається, будуть дiяти в перiод реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв / вiдстрочених податкових зобов'язань. Оцiнка вiдстрочених податкових активiв / вiдстрочених податкових зобов'язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї по вiдшкодуванню або погашенню балансової вартостi активiв та зобов'язань на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання взаємно зараховуються, якщо iснує юридично закрiплене право проводити взаємозалiк поточних податкових активiв i поточних податкових зобов'язань i якщо вони пов'язанi з податками на прибуток, якi стягуються тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр погасити поточнi податковi активи та зобов'язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податок за рiк
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутку чи збитку, якщо тiльки вони не вiдносяться до угод, що вiдображаються в iншому сукупному прибутку або власному капiталi. У цьому випадку поточнi та вiдстроченi податки також визнаються в iншому сукупному прибутку або у власному капiталi. У разi об'єднання пiдприємств податковий ефект береться до уваги при розрахунку гудвiлу або при визначеннi перевищення частки компанiї, що купує в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв, зобов'язань i умовних зобов'язань компанiї, що купується над цiною придбання.
5.15	Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
-	ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин.
5.16	Державнi субсидiї
Державнi субсидiї визнаються тодi, коли з'являється достатня впевненiсть, що будуть виконанi всi умови, необхiднi для отримання субсидiї, i що субсидiя буде отримана.
Державнi субсидiї визнаються в прибутку чи збитку на систематичнiй основi одночасно з визнанням в прибутку чи збитку витрат, що компенсуються субсидiями. Зокрема, державнi субсидiї, основна умова яких - прийняття Компанiєю зобов'язань по покупцi, будiвництву чи iншому придбаннi довгострокових активiв, вiдображаються в звiтi про Фiнансовий стан як доходи майбутнiх перiодiв з подальшим зарахуванням в прибуток чи збиток на систематичнiй i рацiональнiй основi протягом строку корисного використання вiдповiдних активiв.
Державнi субсидiї, що компенсують вже понесенi затрати, витрати або наданi у виглядi фiнансової допомоги, поза зв'язком з майбутнiми витратами, вiдносяться на доходи перiоду, в якому виникає право їх отримання.
Економiчнi вигоди вiд отримання державних позик за ставкою нижче ринкової враховуються як державна субсидiя у розмiрi рiзницi мiж надходженнями за позикою i його справедливою вартiстю, розрахованою за дiючими ринковими ставками.
5.17	Витрати на позики 
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом чи створенням активiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу необхiдний значний час (квалiфiкованi активи), включаються у вартiсть таких активiв до тих пiр, поки вони не будуть готовi до запланованого використання або продажу. 
Дохiд, отриманий в результатi тимчасового iнвестування отриманих позикових коштiв до моменту їх витрачання на придбання квалiфiкованих активiв, вiднiмається вiд витрат на залучення позикових коштiв. 
Всi iншi витрати по позиках вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв по мiрi їх виникнення.
5.18	Виплати працiвникам 
Короткостроковi та iншi довгостроковi виплати працiвникам
Компанiя визнає зобов'язання з винагороди, належнi працiвникам, в частинi заробiтної плати, вiдпустки, оплати лiкарняного в тому перiодi, коли надана вiдповiдна послуга, в сумi винагороди, яку  планує виплатити, без урахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнанi щодо короткострокових виплат працiвникам, оцiнюються в сумi винагороди, яку Компанiя планує виплатити за наданi послуги, без урахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнанi в частинi iнших довгострокових виплат спiвробiтникам, визнаються за приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх платежiв за послуги, наданi спiвробiтниками станом на звiтну дату.
Внески працiвникiв або третiх осiб в пенсiйнi програми з визначеними виплатами
Добровiльнi внески працiвникiв або третiх осiб зменшують вартiсть послуг в момент оплати внескiв до програми.
Якщо формалiзованi положення програми передбачають внески працiвникiв або третiх осiб, облiк залежить вiд того, чи пов'язанi внески з послугами, в такий спосiб:
-	якщо внески не пов'язанi з послугами (наприклад, внески потрiбнi для скорочення дефiциту, що виникає в результатi збиткiв вiд активiв програми або в результатi актуарних збиткiв), вони впливають на результати переоцiнки чистого зобов'язання (активу).
-	якщо внески пов'язанi з послугами, вони зменшують вартiсть послуг.

Якщо розмiр внескiв залежить вiд стажу роботи, Компанiя зменшує вартiсть послуг шляхом розподiлу внескiв мiж перiодами надання послуг з використанням того ж методу розподiлу, який потрiбен в пунктi 70 МСФЗ (IFRS) 2 для загальної величини винагород. Якщо розмiр внескiв не залежить вiд стажу роботи, Компанiя зменшує вартiсть послуг в тому перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги / зменшує вартiсть послуг шляхом розподiлу внескiв мiж перiодами надання послуг з використанням того ж методу розподiлу, який потрiбен в пунктi 70 МСФЗ (IFRS) 2 .
5.19	Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Компанiя розраховує внески, якi передбаченi українським законодавством, вiд роботодавця у виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв i вiдображає їх у перiодi, i якому була нарахована вiдповiдна плата.
Додатково Компанiя не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками.
5.20	Угоди про виплати на основi акцiй
Виплати на основi акцiй Компанiї
Виплати на основi акцiй з розрахунками пайовими iнструментами працiвникам та iншим особам облiковуються за справедливою вартiстю пайових iнструментiв на дату надання.
Справедлива вартiсть виплат, заснованих на акцiях з розрахунками пайовими iнструментами, визначена на дату надання, вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну переходу прав на пайовi iнструменти, обумовленого досягненням цiльових показникiв, виходячи з оцiнки Компанiєю кiлькостi пайових iнструментiв, права на якi перейдуть спiвробiтникам, з вiдповiдним збiльшенням капiталу. На кожну звiтну дату Компанiя переглядає оцiнки кiлькостi iнструментiв власного капiталу, права на якi перейдуть спiвробiтникам. Якщо початковi оцiнки переглядаються, вплив перегляду вiдбивається в прибутку чи збитку протягом строку переходу прав на пайовi iнструменти, в кореспонденцiї з рахунком резерву на виплату винагород працiвникам з розрахунками пайовими iнструментами.
Виплати на основi акцiй з розрахунками пайовими iнструментами особам, якi не є працiвниками, оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих товарiв i послуг, крiм випадкiв, коли їх справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена. У таких випадках виплати, заснованi на акцiях, оцiнюються за справедливою вартiстю наданих iнструментiв власного капiталу, яка визначається на дату отримання пiдприємством товарiв або надання послуг контрагентом.
За виплатами на основi акцiй з грошовими розрахунками, зобов'язання за придбаними товарами чи послугами визнається спочатку за справедливою вартiстю. На кожну звiтну дату до погашення i на дату погашення справедливої вартостi зобов'язання переоцiнюється, а змiни справедливої вартостi визнаються в прибутку чи збитку.
5.21	Кредити та позики 
Кредити та позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю i згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Короткостроковi кредити i позики включають в себе: 
-	процентнi кредити та позики з термiном погашення менше одного року; 
-	короткострокову частину довгострокових процентних кредитiв i позик. 

Довгостроковi кредити i позики включають в себе зобов'язання з термiном погашення бiльше одного року.

5.22	Оренда 
Договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять усi iстотнi ризики та вигоди, що випливають з права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Усi iншi договори оренди класифiкуються як операцiйна оренда.

Компанiя - орендодавець
Суми до отримання вiд орендарiв за договорами фiнансової оренди вiдображаються в дебiторськiй заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй Компанiї в оренду. Дохiд за фiнансовою орендою розподiляється по звiтних перiодах так, щоб забезпечити постiйний рiвень прибутковостi на чистi iнвестицiї Компанiї в оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, пов'язанi з узгодженням умов договору операцiйної оренди i його оформленням, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди.
Компанiя - орендар
Активи, орендованi за договорами фiнансової оренди, спочатку визнаються за найменшою з а) справедливої вартостi орендованого майна на початок термiну оренди, i б) теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в рiчному звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язання. Фiнансовi витрати вiдображаються в прибутках i збитках, якщо вони не мають вiдношення до квалiфiкованих активiв. Умовна орендна плата вiдноситься на витрати в мiру виникнення.
Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, якщо тiльки iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає точнiше тимчасовому розподiлу економiчних вигiд вiд орендованих активiв. Умовна орендна плата за договорами операцiйної оренди вiдноситься на витрати в мiру виникнення.
Отриманi при укладаннi договорiв операцiйної оренди стимулюючi виплати визнаються як зобов'язання. Загальна сума таких заохочень рiвномiрно зменшує витрати по орендi, якщо тiльки iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає точнiше тимчасовому розподiлу економiчних вигiд вiд орендованих активiв.
5.23	Активи з права користування та зобов'язання з оренди
Величина активiв з права користування i зобов'язань з оренди залежить вiд оцiнки керiвництва стосовно термiнiв оренди та застосованої ставки залучення додаткових запозичень. Термiн оренди вiдповiдає термiну договору оренди, який не пiдлягає розiрванню, за винятком випадкiв, коли iснує достатня впевненiсть у продовженнi цього договору. При оцiнцi термiнiв оренди керiвництво Компанiї аналiзує всi факти та обставини, якi можуть вплинути на економiчну доцiльнiсть продовження договорiв оренди.
Ставки додаткових запозичень орендаря визначаються як ставки вiдсотка, якi Компанiя повинна була б сплатити, для запозичень коштiв на аналогiчний термiн i з аналогiчним забезпеченням, необхiдних для отримання активу вартiстю, спiвставною з вартiстю активу з права користування в аналогiчному економiчному середовищi.
5.24	Формування оцiночних зобов'язань
Оцiночнi зобов'язання визнаються, коли у Компанiї є зобов'язання (юридичнi або обумовленi нормами дiлового обороту), що виникли в результатi минулих подiй, i ймовiрнiсть того, що Компанiя повинна буде погасити цi зобов'язання висока, а їх розмiр може бути достовiрно оцiнений.
Оцiночне зобов'язання визнається в найкращiй оцiнцi суми, необхiднiй для його погашення, на звiтну дату з урахуванням ризикiв i невизначеностей, характерних для даних зобов'язань. Якщо зобов'язання розраховуються на основi передбачуваних грошових потокiв по його погашенню, то грошовi потоки дисконтуються (якщо вплив дисконтування суттєвий).
Якщо очiкується, що виплати з погашення зобов'язань будуть частково або повнiстю вiдшкодованi третьою стороною, вiдповiдна дебiторська заборгованiсть вiдображається як актив тiльки при повнiй впевненостi, що компенсацiя буде отримана та можливостi його надiйної оцiнки.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування поточного зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигiд i достовiрної оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, iнформацiя про непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була на поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансове становище Компанiї. Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза його контролем.
Збитковi договори
Зобов'язання за збитковими договорами враховуються в оцiночних зобов'язаннях i оцiнюються за тими ж принципами. Договiр вважається збитковим, якщо Компанiя прийняла на себе договiрнi зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань перевищує очiкуванi економiчнi вигоди за договором.
Реструктуризацiя
Резерв на проведення реструктуризацiї формується на дату, коли Компанiя розробила детальний офiцiйний план реструктуризацiї i створила обгрунтованi очiкування проведення реструктуризацiї, або почавши виконувати цей план, або довiвши його змiст до всiх зацiкавлених осiб. Резерв на проведення реструктуризацiї створюється тiльки на суму прямих витрат, тобто витрат, однозначно обумовлених реструктуризацiєю i не пов'язаних з поточною дiяльнiстю.
Гарантiйне обслуговування
Резерв по гарантiйному обслуговуванню, що ведеться вiдповiдно до законодавства про захист прав споживачiв, формується на дату реалiзацiї товарiв i визначається на основi найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для погашення зобов'язань Компанiї.
5.25	Фiнансовi iнструменти 
Компанiя застосовує МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (зi змiнами, внесеними в липнi 2014 року, i якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Стандарт вводить новi вимоги для класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, облiку знецiнення та хеджування. Так як Компанiя не застосовує облiк хеджування, основнi змiни стандарту, застосовнi до Компанiї, вплинули на її облiкову полiтику щодо класифiкацiї та знецiнення фiнансових iнструментiв.
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями оцiнки: тi, подальша оцiнка яких здiйснюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi оцiнюються згодом за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю.
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами i вiд того, чи обумовлюють договiрнi умови за фiнансовим активом отримання в зазначенi дати грошових потокiв, якi є виключно платежем в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу.
Компанiя представляє в iнший сукупний дохiд змiни справедливої вартостi всiх своїх пайових iнвестицiй, ранiше класифiкованих як наявних в наявностi для продажу. Данi iнвестицiї утримуються як довгостроковi стратегiчнi iнвестицiї, якi, як очiкується, не будуть проданi в короткостроковiй i середньостроковiй перспективi.
Фiнансовi активи класифiкуються як оцiнюванi за амортизованою вартiстю, якщо виконуються наступнi умови: актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, i умови договору обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових потокiв, якi є виключно платежем в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. Фiнансовi активи i зобов'язання, ранiше вiднесенi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" до категорiй позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення та iншi фiнансовi зобов'язання i оцiненi за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка , вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" класифiкованi вiдповiдно як фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю. Таким чином, оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi, довгострокових i короткострокових кредитiв i iнвестицiй, утримуваних до погашення, не змiнилася, i данi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю.
Вступ в силу МСФЗ (IFRS) 9 не спричинив iстотного впливу на класифiкацiю фiнансових активiв i зобов'язань в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
В рамках Компанiї була впроваджена нова модель визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних кредитних збиткiв. Для всiєї торгової дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує спрощений пiдхiд щодо оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, який передбачає нарахування резерву пiд збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь термiн. Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торгова дебiторська заборгованiсть групується на основi характеристик загального кредитного ризику, виду товарiв або послуг i термiну прострочення. Компанiя розраховує очiкуванi ставки збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю на основi iсторичних даних, якi передбачають розумну апроксимацiю ставок за поточними збитками.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки створюється для фiнансових активiв, класифiкованих як оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Згiдно МСФЗ (IFRS) 9, резерви пiд знецiнення оцiнюються на пiдставi 12-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв, якi є результатом можливих невиконань зобов'язань протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Резерви пiд знецiнення торгової дебiторської заборгованостi i контрактних активiв оцiнюються Компанiєю iз застосуванням спрощеного пiдходу в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь термiн.
Резерви пiд знецiнення iнших фiнансових активiв, класифiкованих як оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюються на пiдставi 12-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв, якщо не було значного збiльшення кредитного ризику з моменту визнання.
Перше застосування даного стандарту не призвело до яких-небудь iстотних змiн в оцiнцi фiнансових iнструментiв, вiдповiдно вступна величина нерозподiленого прибутку не була перерахована.
5.26	Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання при проведеннi операцiї на добровiльнiй основi мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi грунтується на припущеннi, що угода про продаж активу буде вiдбуватися:
 	на основному ринку для активу або зобов'язання;
 	на найбiльш вигiдному ринку для даного активу або зобов'язання, при вiдсутностi основного ринку.

Основний або найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Компанiї.
Справедливу вартiсть активу або зобов'язання визначають, виходячи з припущень, якi учасники ринку використовували б при визначеннi цiни активу або зобов'язання, якщо припустити, що такi учасники ринку дiють, переслiдуючи власнi економiчнi iнтереси.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує спроможнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди вiд кращого i найбiльш ефективного використання активу, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в кращий i найбiльш ефективний спосiб.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимально використовуючи вiдповiднi доступнi очевиднi вхiднi данi i зводячи до мiнiмуму використання недоступних вхiдних даних.
Всi активи i зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкрита у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках iєрархiї справедливої вартостi, наведеної нижче, починаючи з вхiдних даних низького рiвня, якi мають iстотний вплив на оцiнку справедливої вартостi в цiлому:
Рiвень 1 - Цiни ринкових котирувань (без коригувань) на активних ринках для стандартизованих активiв i зобов'язань.
Рiвень 2 - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, є прямо або побiчно доступним.
Рiвень 3 - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, недоступний.
Для активiв i зобов'язань, якi визнають у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi Компанiя визначає чи вiдбулося перемiщення мiж рiвнями iєрархiї шляхом перегляду класифiкацiї (на основi нижчого рiвня вхiдних даних, якi є iстотними для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком частини фiнансових iнструментiв.
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари або послуги.
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була б отримана в результатi продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи пiдлягає ця цiна безпосередньому спостереженню або оцiнцi за iншою методикою. При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, нiби учасники ринку врахували цi характеристики при визначеннi цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки i / або розкриття в цих фiнансових звiтiв визначається, як вказано вище, за винятком операцiй виплат на основi акцiй, що входять в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 2, операцiй оренди, що регулюються МСФЗ (IAS) 17, а також оцiнок, що мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю (наприклад, чиста вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2 або вартiсть при використаннi при оцiнцi зменшення корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36).

6.	СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОЦIНКИ
У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї, описаної в Примiтцi 5, вiд керiвництва вимагається використання припущень, оцiнок i допущень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не може бути визначена з усiєю очевиднiстю на основi iнших джерел iнформацiї. Цi оцiнки i вiдповiднi припущення базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, якi, на думку керiвництва, застосовнi в конкретних обставинах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок.
Оцiнки i базовi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд оцiнки, якщо даний перегляд впливає тiльки на цей перiод, або в перiодi проведення перегляду i в майбутнiх перiодах, якщо цей перегляд впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Ключовi джерела невизначеностi оцiнок
Керiвництво робить певнi судження, крiм тих, якi вимагають оцiнки, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки, в результатi яких можливо виникне необхiднiсть зробити суттєвi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають в себе:
(I) Сума очiкуваного вiдшкодування основних засобiв
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку наявностi будь-яких ознак того, що сума очiкуваного вiдшкодування основних засобiв Компанiї знизилася до рiвня менше їх балансової вартостi. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю та цiнностi вiд використання. У разi, коли таке зниження буде виявлено, балансова вартiсть знижується до суми очiкуваного вiдшкодування. Сума зниження вартостi вiдображається в рiчному звiтi про прибутки або збитки i iншому сукупному доходi того перiоду, в якому виявлено таке зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво визначить, що вартiсть активу збiльшилася, знецiнення буде повнiстю або частково сторновано.
 (II) Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi заснований на оцiнцi Компанiєю можливостi отримати грошовi кошти вiд конкретних клiєнтiв. Якщо кредитоспроможнiсть основних клiєнтiв погiршиться або фактичне невиконання їхнiх зобов'язань перевищить оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних свiдчень виникнення знецiнення для дебiторської заборгованостi, оцiненої на основi iндивiдуальних контрагентiв, незалежно вiд її розмiру, вона включає дебiторську заборгованiсть вiд даного контрагента в групу дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та здiйснює їх оцiнку на предмет знецiнення у цiлому.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики важливi для оцiнки майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та вказують на здатнiсть дебiторiв виплатити всю суму заборгованостi вiдповiдно до умов в договорi щодо активiв, оцiнка яких проводиться.
Майбутнi грошовi потоки групи дебiторської заборгованостi, на предмет знецiнення якої здiйснюється колективна оцiнка, оцiнюються на основi надходження грошових коштiв вiд активiв згiдно з договором i попереднього досвiду керiвництва щодо розмiрiв майбутньої простроченої заборгованостi, що виникає в результатi минулих подiй i успiху в поверненнi сум заборгованостi. У минулий досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї для вiдображення впливу поточних умов, якi не чинили впливу на минулi перiоди, i усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний час.
(III) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка термiну корисного використання об'єкта основних засобiв залежить вiд судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строку корисного використання активу керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання активу, його моральний i фiзичний знос i умови роботи, в яких буде експлуатуватися даний актив. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до корегування майбутнiх норм амортизацiї.
(IV) Вiдстроченi податковi активи
Чистi вiдстроченi податковi активи - це податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження оподатковуваного прибутку в майбутньому. Вони показанi в рiчному звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод, ймовiрних в майбутньому керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi оподатковуваного прибутку за попереднi перiоди, а також очiкуваного майбутнього доходу, як це представляється обгрунтованим при iснуючих обставинах.
(V) Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi положення трактуються по рiзному, i, хоча керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i обгрунтованим, нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.
Складання фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов`язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов`язання на звiтну дату. 
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:
6.1.	Строк корисного використання основних засобiв 
Знос основних засобiв нараховується протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Об`єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнка строкiв корисного використання об`єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
6.2.	Резерв пiд кредитнi збитки
Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об`єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
6.3.	Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильними, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами.
6.4.	Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов`язань 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в майбутньому. 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов`язань проводилась на основi суджень керiвництва Компанiї, якi базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
6.5.	Знецiнення нефiнансових активiв 
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї по комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов`язкову силу, або на ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв`язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п`ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з реструктуризацiї, по проведенню якої у Компанiї ще немає зобов`язань, або суттєвi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, i який перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування, що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою екстраполяцiї.
6.6.	Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов`язання (юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов`язання, є ймовiрним, i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов`язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, iнформацiя про умовне зобов`язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов`язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiї переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв`язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
7	 ДОХОДИ
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 i 31 грудня 2018 рр., доходи вiд продажу та iншi доходи Компанiї були представленi таким чином:

7.1 Доходи вiд продажу	За рiк, що
закiнчився
 31.12.2019	За рiк, що
закiнчився
 31.12.2018
Дохiд вiд продажу готової продукцiї	1 169 845	1 349 364
Дохiд вiд продажу товарiв	56 278	24 104
Дохiд вiд продажу послуг		137	348
Разом:	1 226 260	1 373 816


7.2 Iншi операцiйнi доходи	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
закiнчився
31.12.2018
Дохiд вiд операцiйної та неоперацiйної курсової рiзницi	84 555	9 019
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв	6 257	11 053
Дохiд вiд списання зобов'язань	49 192	2 086
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв	5 537	6 314
Дохiд вiд отриманих штрафiв	452	61
Дохiд вiд ранiше списаних активiв	1 601	-
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв	553	744
Отриманi вiдсотки банкiв	50	210
Iншi доходи 	18 473	9 100
Разом:	166 670	38 587
 
Фiнансовi доходи вiд дисконтування кредитiв на 31.12.2019 р. склали 2 872 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи на 31.12.2018 р. склали 6 тис. грн.


8	ВИТРАТИ
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року, собiвартiсть продажу, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, фiнансовi та iншi витрати були представленi наступним чином:
8.1 Собiвартiсть продажу товарiв, робiт, послуг	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Сировина та матерiали	(863 163)	(893 384)
Заробiтна плата та вiдповiднi податки	(150 850)	(131 933)
Амортизацiя	(28 919)	(23 248)
Комунальнi послуги	(7 365)	(11 918)
Ремонти та обслуговування	(3 970)	(1 764)
Iнше	(28 194)	(38 342)
Разом:	(1 082 461)	(1 100 589)


8.2 Адмiнiстративнi витрати	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Заробiтна плата та вiдповiднi податки	(38 623)	(39 093)
Професiйнi послуги	(5 534)	(2 321)
Банкiвськi послуги	(3 251)	(3 059)
Амортизацiя	(1 423)	(1 301)
Витрати на комунальнi послуги	(1 113)	(580)
Представницькi витрати	(1 156)	(645)
Послуги зв'язку	(648)	(787)
Операцiйна оренда	(837)	(659)
Витрати на вiдрядження	(928)	(1 551)
Iншi адмiнiстративнi витрати	(2 701)	(1 960)
Разом:	(56 214)	(51 956)


8.3 Витрати на збут	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Транспортнi послуги	(50 293)	(63 250)
Страхування	(33 443)	(26 066)
Заробiтна плата та вiдповiднi податки	(16 693)	(13 952)
Гарантiйнi ремонти та обслуговування	(6 142)	(9 718)
Витрати на рекламу	(5 760)	(289)
Витрати на вiдрядження	(3 875)	(4 084)
Зберiгання	(1 217)	(1 134)
Професiйнi послуги	(1 980)	(2 399)
Оренда	(1 033)	(1 010)
Комiсiйна винагорода	-	(100)
Тара та iншi матерiали	(71)	(176)
Амортизацiя	(78)	(7)
Витрати на митницю	(2)	(1)
Iншi витрати	(259)	(15)
Разом:	(120 846)	(122 201)

8.4 Iншi витрати 	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Представницькi витрати	(12 109)	(18 683)
Списання ПДВ	(7 846)	-
Амортизацiя	(3 689)	(2 590)
Собiвартiсть реалiзованої валюти	(2 644)	(847)
Списання необоротних активiв	(1 542)	(348)
Втрати вiд знецiнення запасiв	(1 158)	(1 718)
Сумнiвнi та безнадiйнi борги	-	(1 252)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки	(267)	(45)
Благодiйна допомога	-	(404)
Нестачi та псування	(338)	(7)
Iншi витрати	(14 797)	(11 534)
Разом:	(44 390)	(37 428)


8.5 Фiнансовi витрати	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Витрати по вiдсоткам за кредитами	(27 609)	(46 109)
Фiнансовi витрати за договорами оренди	(1 498)	(1 659)
Iншi витрати по вiдсоткам (Лiзинг)	(146)	-
Iншi фiнансовi витрати	(2 172)	(1 837)
Разом:	(31 425)	(49 605)
9	ПОДАТКИ
9.1 Поточнi податковi активи	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Податок на додану вартiсть	30 270	24 679	45 782
Iншi податковi активи	-	203	-
Разом:	30 270	24 882	45 782


9.2 Поточнi податковi зобов'язання	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Податок на доходи фiзичних осiб	1 314	1 318	1 295
Податок на прибуток до сплати	494	74	5 011
Iншi податковi зобов'язання	105	306	103
Разом:	1 913	1 698	6 409
Поточна заборгованiсть за податками обгрунтована господарською дiяльнiстю Компанiї. Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно з податковим законодавством України.
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31.12.2019 та 31.12.2018 представленi наступним чином:

9.3 Податок на прибуток	За рiк, що
закiнчився
31.12.2019	За рiк, що
 закiнчився
 31.12.2018
Поточнi витрати з податку на прибуток	(14 981)	(11 099)
Вiдстроченi податковi доходи (витрати) щодо тимчасових рiзниць	(533)	370
Разом:	(15 514)	(10 729)
		
10	ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням ставки оподаткування у розмiрi: 18%.
10.1. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання	01.01.2018	Визнано у прибутку чи збитку	31.12.2018
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
який зменшує суму оподаткування: 			
Нарахування резерву сумнiвних боргiв	3 120	(150)	2 970
Забезпечення майбутнiх витрат	456	520	976
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
який збiльшує суму оподаткування: 			
Разом вiдстроченi податковi активи	3 576	370	3 946
Разом вiдстроченi податковi зобов'язання 	-	-	-
Визнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)	3 576	370	3 946

10.2. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання	31.12.2018	Визнано у прибутку чи збитку	31.12.2019
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
який зменшує суму оподаткування: 			
Нарахування резерву сумнiвних боргiв	2 970	(597)	2 373
Забезпечення майбутнiх витрат	976	64	1 040
Податковий ефект тимчасових рiзниць,
який збiльшує суму оподаткування: 	-	-	-
Разом вiдстроченi податковi активи	3 946	(533)	3 413
Разом вiдстроченi податковi зобов'язання 	-	-	-
Визнанi вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)	3 946	(533)	3 413
11	ОСНОВНI ЗАСОБИ
11.1 Основнi засоби в Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Первiсна вартiсть	417 555	397 373	357 493
Накопичена амортизацiя	(190 775)	(167 626)	(146 512)
Чиста балансова вартiсть	226 780	229 747	210 981
Об'єкти незавершеного будiвництва	11 225	17 493	22 932
Будинки та споруди	28 254	30 933	33 136
Машини та обладнання 	168 220	161 046	141 212
Транспортнi засоби	2 232	2 575	217
Офiсне обладнання	11 200	11 734	8 918
Iншi	5 649	5 966	4 566
Чиста балансова вартiсть	226 780	229 747	210 981
Станом на 31.12.2019 основнi засоби Компанiї вiдображенi за фактичними витратами, що були понесенi для їхнього придбання. Рух за групами основних засобiв вiдображено в таблицi 11.2. Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Компанiї не було.
Надходження основних засобiв протягом звiтного перiоду здiйснювалося шляхом придбання нових об'єктiв основних засобiв за грошовi кошти та шляхом створення основних засобiв власними силами.
Станом на 31.12.2019 року iснують обмеження прав власностi Компанiї на основнi засоби: чиста балансова вартiсть основних засобiв (машини та обладнання), що переданi у заставу, складає                   88 647 тис. грн. (станом на 31.12.2018 - 90 080 тис. грн.).
Станом на 31.12.2019 року Компанiя не має договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв.
Рух за групами основних засобiв наведено у наступнiй таблицi 11.2:

11.2 Рух основних засобiв за групами	Об'єкти незавершеного будiвництва	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Офiсне обладнання	Iншi	Разом
Станом на 01.01.2018							
Первiсна вартiсть	22 932	53 086	254 233	653	17 769	8 820	357 493
Накопичена амортизацiя	-	(19 950)	(113 021)	(436)	(8 851)	(4 254)	(146 512)
Чиста балансова вартiсть	22 932	33 136	141 212	217	8 918	4 566	210 981
Переведення з однiєї категорiї в iншу	(15 669)	-	15 654	-	15	-	-
Надходження (первiсна вартiсть)	10 230	37	21 503	2 648	6 048	1 903	42 366
Надходження (знос)	-	-	-	-	-	-	-
Вибуття (первiсна вартiсть)	-	-	(1 775)	-	(706)	(8)	(2 492)
Вибуття (знос)	-	-	1 223	-	341	4	1 568
Амортизацiйнi вiдрахування	-	(2 240)	(16 771)	(290)	(2 882)	(499)	(22 682)
Станом на 31.12.2018							
Первiсна вартiсть	17 493	53 123	289 615	3 301	23 126	10 715	397 373
Накопичена амортизацiя	-	(22 190)	(128 569)	(726)	(11 392)	(4 749)	(167 626)
Чиста балансова вартiсть	17 493	30 933	161 046	2 575	11 734	5 966	229 747
Перекласифiкацiя	-	-	-	-	-	-	-
Переведення в iншi категорiї	(6 268)	-	6 268	-	-	-	302
Надходження (первiсна вартiсть)	-	57	22 396	302	3 740	1 769	28 264
Надходження (знос)	-	-	-	-	-	-	-
Вибуття (первiсна вартiсть)	-	(72)	(2 050)	(159)	(2 709)	(3 092)	(8 082)
Вибуття (знос)	-	11	1 512	144	2 316	1 517	5 500
Амортизацiйнi вiдрахування	-	(2 675)	(20 952)	(630)	(3 881)	(511)	(28 649)
Станом на 31.12.2019							
Первiсна вартiсть	11 225	53 108	316 229	3 444	24 157	9 392	417 555
Накопичена амортизацiя	-	(24 854)	(148 009)	(1 212)	(12 957)	(3 743)	(190 775)
Чиста балансова вартiсть	11 225	28 254	168 220	2 232	11 200	5 649	226 780

 
12	НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
12.1. Нематерiальнi активи у Звiтi про фiнансовий стан 	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Первiсна вартiсть	19 998	17 164	10 706
Накопичена амортизацiя	(10 665)	(5 205)	(741)
Чиста балансова вартiсть	9 333	11 959	9 965
			
Нематерiальнi активи у процесi розробки	951	509	-
Активи з права користування	6 563	9 380	8 035
Iншi нематерiальнi активи	1 819	2 070	1 930
Чиста балансова вартiсть	9 333	11 959	9 965
Придбанi нематерiальнi активи Компанiя враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" i складає собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу чи збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiнiв корисної дiї нематерiального активу.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не несла витрат на дослiдження i розробки. Договiрних зобов'язань на придбання або створення об'єктiв нематерiальних активiв Компанiя не має. Об'єктiв iнтелектуальної власностi, що не визнаються як нематерiальнi активи Компанiя не має. Обмеження права власностi Компанiї на нематерiальнi активи станом на 31.12.2019 вiдсутнi.
13	АКТИВИ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ
Договори оренди Компанiї в основному стосуються оренди будинкiв та споруд, обладнання та транспортних засобiв. Зобов'язання за договорами оренди пiдлягають погашенню у гривнях. 
Станом на 31.12.2019 року активи на правах оренди представленi наступним чином:
13.1 Балансова вартiсть активiв на правах оренди 	
31.12.2019	
31.12.2018	01.01.2018
Первiсна вартiсть	13 513	12 564	8 035
Накопичена амортизацiя	(6 950)	(3 184)	-
Чиста балансова вартiсть	6 563	9 380	8 035
Витрати з вiдсоткiв, нарахованих за зобов'язаннями по орендi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, становили 1 498 тис. грн (на 31 грудня 2018 року - 1 659 тис. грн.) i включались до фiнансових витрат у Звiтi про прибутки чи збитки.
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди i теперiшня вартiсть чистих мiнiмальних орендних платежiв  представленi таким чином:
13.2 Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди та теперiшня вартiсть чистих мiнiмальних орендних платежiв	

31.12.2019	

31.12.2018	

 01.01.2018
Мiнiмальнi оренднi платежi, включаючи:			
Поточна частина (менше нiж 1 рiк)	7 913	5 039	3 282
Довгострокова частина (вiд 1 до 5 рокiв)	3 591	7 444	7 188
Всього мiнiмальнi оренднi платежi:	11 504	12 483	10 470
За вирахуванням майбутньої вартостi фiнансування (ефект дисконтування)	1 431	2 606	2 435
Приведена (дисконтована) вартiсть мiнiмальних орендних платежiв, включаючи:			
Поточна частина (менше нiж 1 рiк)	6 965	3 616	2 170
Довгострокова частина (вiд 1 до 5 рокiв)	3 108	6 261	5 865
Всього приведена (дисконтована) вартiсть мiнiмальних орендних платежiв	10 073	9 877	8 035
13.3 Загальне вибуття грошових коштiв за договорами оренди:	
За рiк, що закiнчився 31.12.2019	
За рiк, що закiнчився 31.12.2018	
01.01.2018
По активам з права користування	6 598	4 359	-
Разом:	6 598	4 359	-
Договори оренди Компанiї включають типовi обмеження та зобов'язання, що є загальними для мiсцевої дiлової практики, такi як вiдповiдальнiсть Компанiї за регулярне технiчне обслуговування, ремонт орендованих активiв та їх страхування, перепланування та проведення постiйних полiпшень лише за згодою орендодавця, використання об'єкта лiзингу вiдповiдно до чинного законодавства
Орендованi активи не можуть використовуватися як забезпечення за кредитами або позиками. Компанiя для визначення ставки дисконтування використовує ставку залучення додаткових позикових коштiв тобто ставку, за якою вони зможуть отримати боргове фiнансування для придбання того самого активу на аналогiчних умовах. 
Компанiя застосовує вимоги стандарту МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" ретроспективно щодо договорiв оренди з 01.01.2018 року.
14	ФIНАНСОВА ОРЕНДА
Компанiя орендує обладнання та транспортний засiб за договорами фiнансової оренди.
Максимальний строк оренди складає 5 рокiв. Компанiя має право на викуп об'єктiв оренди по завершенню договору за вартiстю, близькою до нуля. Зобов'язання Компанiї за договорами фiнансової оренди забезпеченi збереженням права власностi орендодавця на орендованi активи пiд час термiну оренди.
Балансова вартiсть основних засобiв, придбаних у фiнансову оренду, представлена у таблицi:
14.1 Об'єкти, отриманi у фiнансову оренду	31.12.2019	31.12.2018 
Автонавантажувач HELI СРСD80-Р1	947	1 214
Автонавантажувач HELI СРСD80-Р1	947	1 214
Разом:	1 894	2 428
Сума зобов'язань з фiнансової оренди по строкам погашення представлена таким чином:
14.2 Зобов'язання з фiнансової оренди за термiнами погашення	31.12.2019	31.12.2018 
Заборгованiсть до 1 року	286	381
Заборгованiсть вiд 1 до 5 рокiв	1 080	1 366
Разом:	1 366	1 747
15	ЗАПАСИ
15.1 Запаси у Звiтi про фiнансовий стан 	31.12.2019	31.12.2018 	01.01.2018
Сировина та матерiали	206 324	285 209	284 514
Готова продукцiя	205 031	91 759	108 480
Незавершене виробництво	19 618	24 535	25 662
Товари	2 814	1 192	969
Iншi	4 150	3 508	2 456
Разом:	437 937	406 203	422 081
Станом на 31.12.2019 року балансова вартiсть товарiв в оборотi, що знаходяться в заставi, складає                          415 500 тис. грн. 
16	ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
16.1 Торговельна дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2019	   31.12.2018	01.01.2018
Торговельна дебiторська заборгованiсть	448 705	507 521	441 297
Аванси виданi	22 136	28 427	33 905
Iнша дебiторська заборгованiсть	90 737	103 575	71 958
Всього:	561 578	639 523	547 160

17	ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
17.1 Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Грошi на банкiвських рахунках	13 162	26 910	29 993
Грошовi кошти у касi	8	9	-
Разом: 	13 170	26 919	29 993
18	 ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Фiнансовi iнвестицiї компанiї представлено нижче:

18.1 Фiнансовi iнвестицiї	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Shanghai You Bi Chen Business Consulting Co Ltd	240	240	240
UBC LOGISTYKA	17 704	17 704	17 704
UBC-COOL CANADA INC (Канада)	7 896	7 896	7 896
ХПК "ХОЛОД"	38	38	38
ЮБиСи Кул - М (Москва)	53 713	53 713	53 713
ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА	500	500	500
Разом:	80 091	80 091	80 091

19	ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал Компанiї представлений наступним чином:
19.1 Власний капiтал у Звiтi про змiни у власному капiталi	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Випущений капiтал	150 171	150 171	150 171
Нерозподiлений прибуток (збиток)	403 139	358 187	318 286
Разом:	553 310	508 358	468 457

19.2 Найменування власникiв	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Гуменний Iгор Григорович	92 303	92 303	92 303
EBRR	37 577	37 577	37 577
Бурдиленко Iгор Вiкторович	11 275	11 275	11 275
Гуменний Олександр Григорович	5 637	5 637	5 637
Харiв Вiктор Михайлович	3 379	3 379	3 379
Разом:	150 171	150 171	150 171
			
			
20	КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ
Кредити та позики Компанiї представленi наступним чином:
20.1 Кредити та позики у Звiтi про фiнансовий стан	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Довгостроковi кредити	36 408	15 059	59 063
Короткостроковi кредити	319 892	339 580	272 480
Поточна заборгованiсть за довгостроковими кредитами	19 422	52 573	51 838
Разом:	375 722	407 212	383 381

20.2 Довгостроковi забезпеченi кредити	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
ЄБРР	-	-	50 243
ПАТ "Укрексiмбанк"	14 348	15 059	8 820
АТ "ОТП Банк"	20 666	-	-
ПАТ "КРЕДI АГРИКОЛЬ БАНК"	1 394	-	-
Разом:	36 408	15 059	59 063
В 2017 роцi Компанiя отримала кредит вiд АТ "Укрексiмбанк" на фiнансування придбання обладнання згiдно умов Договору 1 вiд 04.07.2017 р. з компанiєю "Dallan S.p.A." i Договору 2 вiд 10.7.2017 р. з компанiєю "SCARIONI SRL". Розмiр вiдсоткової ставки складає 6,0% рiчних з 27.10.2017 р. по 26.10.2018 р., з 26.10.2018 р. по 26.10.2020 р. - 7,0% рiчних. Кредит пiдлягає погашенню в жовтнi 2020 року.
В 2018 роцi Компанiя отримала кредит вiд АТ "Укрексiмбанк" з цiллю фiнансування придбання обладнання у компанiї "Dallan S.p.A." за Контрактом №003325 вiд 02.07.2018 р. та у компанiї "Lachenmeier ApS" за Контрактом №003323 вiд 12.06.2018 р.). Розмiр вiдсоткової ставки по кредиту - 4,6% рiчних. Кредит пiдлягає погашенню в жовтнi 2025 року.
В третьому кварталi 2019 року Компанiя отримала Кредит вiд АТ "ОТП Банк" з цiллю погашення вже iснуючої основної непростроченої заборгованостi по кредиту. Кредит пiдлягає погашенню до 13 червня 2022 року.
В четвертому кварталi 2019 Компанiя отримала кредит у виглядi невiдновлювальної кредитної лiнiї вiд АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ Банк" з цiллю фiнансування придбання обладнання згiдно Контракту №1005 вiд 03.06.2019 р. з Dunham-Bush Industries Sdn.Bhd, Малайзiя на суму 3 019 тис. грн та згiдно  Договору №1005/2019 вiд 06.06.2019 р. з ТОВ "Баир Вест"(Республiка Бiлорусь) на суму 932 тис. грн. Розмiр вiдсоткової ставки - 5% рiчних в євро i 6,5% в доларах США. Кредит пiдлягає погашенню до 23 жовтня 2024 року.
Компанiя надала в заставу:
- АТ "Укрексiмбанк" основнi засоби балансовою вартiстю 43 922 тис. грн. станом на 31.12.2019 (на 31.12.2018 - в сумi 24 582 тис. грн)
- АТ "Пiреус Банк" товари в оборотi на суму 85 000 тис. грн. станом на 31.12.2019
- АТ "Райфайзен Банк Аваль" товари в оборотi на суму 200 000 тис. грн. на 31.12.2019 
- АТ "ОТП Банк" основнi засоби балансовою вартiстю 44 725 тис. грн., а також товари та сировину вартiстю 130 500 тис. грн.
- АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ Банк" майновi права на поставку обладнання згiдно договору №1005 вiд 03.06.2019 р. з Dunham-Bush Industries Sdn.Bhd, Малайзiя на суму 3 019 тис. грн, згiдно договору №1005/2019 вiд 06.06.2019 р. з ТОВ "Баир Вест" (Республiка Бiлорусь) на суму 932 тис. грн., та майновi права на виручку за контрактом в сумi 50 000 тис. грн.
20.3 Короткостроковi забезпеченi кредити отриманi у банкiв:	31.12.19	31.12.18 	
01.01.2018
Короткострокова частина довгострокового кредиту вiд ЄБРР	-	47 571	50 243
Короткострокова частина довгострокового кредиту вiд АТ "Укрексiмбанк"	4 769	5 002	
1 595
Короткострокова частина довгострокового кредиту вiд АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"	453	-	
-
Короткострокова частина довгострокового кредиту вiд ПАТ "ОТП Банк"	14 200	-	
-
ПАТ "Райфайзен банк Аваль"	104 420	90 309	100 454
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"	99 179	118 567	99 815
ПАТ "ОТП Банк"	64 506	67 301	50 211
ПАТ "Пiреус Банк"	51 787	63 403	22 000
Разом:	339 314	392 153	324 318

Керiвництво вважає, що Компанiя спроможна своєчасно обслуговувати всi наявнi на кiнець звiтного перiоду кредитнi зобов'язання.
21	ТОРГОВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
21.1 Кредиторська заборгованiсть	31.12.19	31.12.18	01.01.18
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть	315 405	438 363	453 802
Аванси отриманi	78 576	26 944	10 881
Заборгованiсть за заробiтною платою	6 017	5 908	5 943
Заборгованiсть перед фондами соцiального страхування	1 590	1 579	
1 572
Iншi зобов'язання	3 539	8 031	2 638
Разом:	405 127	480 825	474 836

22	ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
Єдиними виплатами працiвникам Компанiї є короткостроковi виплати: заробiтна плата, одноразовi премiї, внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та iншi виплати i нарахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.
22.1 Розрахунки з персоналом	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
Заборгованiсть перед персоналом	6 017	5 908	5 943
Заборгованiсть перед фондами соцiального страхування	1 590	1 579	1 572
Разом:	7 607	7 487	7 515

22.2 Витрати на персонал	За рiк, що закiнчився 
31.12.2019	За рiк, що закiнчився 
31.12.2018
Заробiтна плата  та вiдповiднi податки	206 166	184 978
Разом:	206 166	184 978
23	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
23.1 Забезпечення	Забезпечення гарантiйних зобов'язань	Забезпечення невикористаних вiдпусток	Iншi забезпечення	Разом 
Станом на 01.01.2018	2 535	5 976	-	8 511
Нарахування за рiк	9 717	15 170	-	24 887
Використано протягом року	(6 827)	(12 521)	-	(19 348)
Станом на 31.12.2018	5 425	8 625	-	14 050
Нарахування за рiк	6 142	15 570	8 861	30 573
Використано протягом року	(5 866)	(14 572)	(8 861)	(29 299)
Станом на 31.12.2019	5 701	9 623	-	15 324
24	ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика Компанiї не змiнювалася.
25	ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами увага придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. Компанiї проводять операцiї як з пов'язаними, так i непов'язаними сторонами. Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити, чи була б проведена операцiя з пов'язаною стороною, якби ця сторона не була пов'язаною, i чи була б операцiя проведена в тi самi термiни, на тих самих умовах i в тих самих сумах, якби сторони не були пов'язаними. 
Згiдно з наявними критерiями визначення пов'язаних сторiн, пов'язанi сторони Компанiї розподiляються за такими критерiями:
-	провiдний управлiнський персонал;
-	компанiї, у яких спiльний ключовий управлiнський персонал;
-	компанiї, що перебувають пiд спiльним контролем iз Компанiєю. 
Список пов'язаних сторiн Компанiї представлений таким чином:
25.1 Пов'язанi сторони	Зв'язок iз Компанiєю
ПрАТ "Українська пивна компанiя"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "НВО "ЮБС Промо"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
Фiлiя "Лайт" ТОВ "НВО "ЮБС Промо"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "Ю Бi Сi Iнжинiринг"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "Київська пивна компанiя"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ПАТ "Євроазiатський пивна Група"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "ЮБС Дистрибуцiя"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "Ю Бi Сi Меблi"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "Ю Бi Сi Дистрибьюшн"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
ТОВ "ЮБС Холод"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
UBC DISTRIBUTION S.R.O., LLC	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
TOO "UBC Promo"	Компанiя пiд загальним контролем з Компанiєю
Операцiї з пов'язаними сторонами наведенi у таблицi нижче. Цi операцiї являють собою купiвлю-продаж товарiв та послуг мiж Компанiєю та пов'язаними сторонами. Усi операцiї здiйснюються на пiдставi двостороннiх договорiв, розрахунки проводяться за грошовi кошти. 
25.2 Продаж товарiв та послуг
	Продаж товарiв та послуг
	За рiк, що закiнчився 31.12.2019	За рiк, що закiнчився 31.12.2018
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї	4 119	17 767
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв	4 418	-
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг	91	89
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв	3 671	6 835
Iншi доходи операцiйної дiяльностi	7 518	1 785
Разом:	19 817	26 476


25.3 Придбання товарiв та послуг
	Придбання товарiв та послуг
	За рiк, що закiнчився 31.12.2019	За рiк, що закiнчився 31.12.2018
Витрати на оренду	7 667	4 863
Витрати на комунальнi послуги за договорами оренди	502	6 143
Витрати на зберiгання	18	19
Витрат на послуги монтажу	87	-
Витрати по договору комiсiї	-	102
Разом:	8 274	11 127


25.4 Заборгованiсть щодо пов'язаних осiб 	31.12.2019	31.12.2018
Торговельна дебiторська заборгованiсть	26 786	22 764
Аванси виданi	1 231	1 750
Iнша дебiторська заборгованiсть	-	17 000
Разом:	28 017	41 514
		
Торговельна кредиторська заборгованiсть	66 784	30 049
Iнша кредиторська заборгованiсть	-	544
Разом:	66 784	30 593

25.5 Виплати ключовому персоналу	За рiк, що закiнчився 31.12.2019	За рiк, що закiнчився 31.12.2018
Заробiтна плата	8 644	10 565
Соцiальнi витрати	1 360	1 368
Разом:	10 004	11 933

26	УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у Компанiї фiнансових iнструментiв. У цих примiтках надається iнформацiя вiдносно впливу на Компанiю кожного з вищезазначених ризикiв, цiлi Компанiї, її полiтику та процедури вiдносно вимiру та управлiння цими ризиками.
Додатковi пояснення щодо кiлькiсної iнформацiї наведенi в iнших частинах цiєї фiнансової звiтностi, а саме:
-	iнформацiя про доходи та витрати наведена у Примiтках 7, 8;
-	iнформацiя вiдносно грошових коштiв розкрита у Примiтцi 17;
-	iнформацiя про торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi 16;
-	iнформацiя про торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi 21.
Керiвництво Компанiї проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи.
a.	Ризик геополiтичного середовища
Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть Компанiї в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше становище, нiж ранiше. Велике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих ресурсiв разом з ефективним i компетентним урядом вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичнiй аренi, що постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд ефективностi економiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi знаходяться поза контролем Компанiї. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу українського бiзнес-середовища на дiяльнiсть Компанiї та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
b.	Ризики податкової системи України
В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки.
Податковi декларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв влади, якi уповноваженi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з країнами, якi мають бiльш розвиненi податковi системи. Загалом, українськi податковi органи можуть переглянути податковi зобов'язання платникiв податкiв лише протягом трьох рокiв пiсля подання вiдповiдного податкового вiдшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часi може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.
c.	Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат Компанiї у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами та залишками на банкiвських рахунках, торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю (за виключенням дебiторської заборгованостi, яка не представлена фiнансовими активами).
Схильнiсть до кредитного ризику
Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2019 та 31.12.2018 наступний:

26.1 Активи у Звiтi про фiнансовий стан	Примiтки	31.12.2019	31.12.2018
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	16	539 442	611 096
Грошовi кошти та їх еквiваленти	17	13 170	26 919
Iншi непоточнi активи	16	263	497
Разом:	 	552 875	638 512
Кредитний ризик виникає, коли вiдмова контрагентiв виконувати свої зобов'язання може зменшити кiлькiсть майбутнiх грошових потокiв вiд наявних фiнансових активiв. Компанiя не має суттєвої концентрацiї кредитного ризику. Компанiя використовує вiдповiдну полiтику, щоб переконатися, що всi її операцiї, що можуть призвести до кредитного ризику проведенi з контрагентами, що мають вiдповiдну кредитну iсторiю та проводить монiторинг виникнення дебiторської заборгованостi за строками.
d.	Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Компанiї.
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над лiквiднiстю. Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також, поєднання термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Компанiї.
Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв по активу, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення.
26.2 Активи у порядку убування лiквiдностi	31.12.2019	31.12.2018
Найбiльш лiквiднi активи (А1) 	13 170	26 919
Швидко реалiзованi активи (А2)	591 848	664 405
Повiльно реалiзованi активи (А3)	437 937	406 203
Важко реалiзованi активи (А4)	319 880	326 240
Разом: 	1 362 835	1 423 767


26.3 Пасиви у порядку зростання термiнiв погашення	31.12.2019	31.12.2018
Найбiльш термiновi зобов'язання (П1)	407 040	482 523
Короткостроковi пасиви (П2)	346 565	396 150
Довгостроковi пасиви (П3)	55 920	36 736
Власний капiтал (П4) 	553 310	508 358
Разом: 	1 362 835	1 423 767
У таблицi нижче визначено абсолютнi величини платiжних надлишкiв або нестач на 31.12.2019 та 31.12.2018 рокiв: 
26.4 Групи активiв та пасивiв 	Надлишок (нестача)
	31.12.2019	31.12.2018
Група 1 (A1-П1)	(393 870)	(455 604)
Група 2 (A2-П2)	245 283	268 255
Група 3 (A3-П3)	382 017	369 467
Група 4 (A4-П4)	(233 430)	(182 118)
Звiт про фiнансовий стан вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються умови: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Станом на 31.12.2019 звiт про фiнансовий стан Компанiї не є абсолютно лiквiдним, оскiльки виконуються тiльки три умови лiквiдностi з чотирьох.
У наступнiй таблицi наданий аналiз лiквiдностi Компанiї станом на 31.12.2019 та 31.12.2018 рокiв за допомогою розрахунку показникiв лiквiдностi.
26.5 Показники лiквiдностi	31.12.2019	31.12.2018
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 	0,017	0,031
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi	0,803	0,787
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi	1,384	1,249
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину кредиторської заборгованостi Компанiя може погасити негайно. Значення даного показника не повинно опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2019 Компанiя може погасити 1,7% кредиторської заборгованостi (на 31.12.2018 - 3,1%).
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує наскiльки лiквiднi кошти Компанiї покривають його короткострокову заборгованiсть. У лiквiднi активи Компанiї включаються всi оборотнi активи Компанiї, за винятком товарно-матерiальних запасiв. Рекомендоване значення даного показника вiд 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2019 лiквiднi кошти Компанiї покривають її короткострокову заборгованiсть на 80,3% (станом на 31.12.2018 - 78,7%).
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує чи достатньо у Компанiї коштiв, якi можуть бути використанi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника вiд 1 до 2. Станом на 31.12.2019 у Компанiї достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань на 100% (на 31.12.2018 - 100%).
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2019 року:
26.6 Монетарнi Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2019 року	До 1 року	Вiд 1 року 
до 5 рокiв
Кредити та позики	339 314	36 408
Фiнансова оренда (лiзинг) та активи з права користування	7 251	4 188
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (крiм заборгованостi по заробiтнiй платi та податкiв по заробiтнiй платi)	318 944	-
Разом:	665 509	40 596
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2018 року:
26.7 Монетарнi Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2018 року	До 
1 року	Вiд 1 року 
до 5 рокiв
Кредити та позики	392 153	15 059
Фiнансова оренда (лiзинг) та активи з права користування	3 997	7 627
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (крiм заборгованостi по заробiтнiй платi та податкiв по заробiтнiй платi)	446 394	-
Разом:	842 544	22 686
Суми торгiвельної та iншої заборгованостi, якi приведено вище, не включають суми заборгованостi з авансiв отриманих та податкiв.
e.	Валютний ризик
У вiдношеннi валютного ризику керiвництво встановлює лiмiти на рiвень схильностi ризику в розрiзi валют i в цiлому. Здiйснюється контроль над позицiями.
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", валютний ризик виникає за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є функцiональною i є монетарними за характером; ризики, пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. 
Головним чином, Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в таких валютах: українська гривня, Євро, долар США, росiйський рубль.
f.	Процентний ризик
Процентний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв буде коливатися внаслiдок змiн ринкових процентних ставок. Доходи та операцiйнi грошовi потоки Компанiї в основному не залежать вiд змiни процентних ставок, так як Компанiя не має суттєвих процентних активiв.
g.	Управлiння капiталом
Компанiя для цiлей управлiння капiталом визначає капiтал як сукупнiсть власного капiталу та усiх вiдповiдних резервiв.
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi Компанiї  з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення власних та залучених коштiв. Загальна стратегiя Компанiї щодо управлiння капiталом залишається незмiнною.
26.8 Розрахунок фiнансових показникiв	Примiтки	31.12.2019	31.12.2018
Випущений капiтал 	18	150 171	150 171
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	18	403 139	358 187
Разом власного капiталу		553 310	508 358
Довгостроковi зобов'язання	19, 20	55 920	36 736
Поточнi зобов'язання	19, 20	753 605	878 673
Загальна сума позичених коштiв		809 525	915 409
Грошовi кошти та їх еквiваленти	17	13 170	26 919
Чистий борг 		796 355	888 490
Разом власний капiтал та чистий борг 		1 349 665	1 396 848
Чистий борг/Власний капiтал та чистий борг		0,590	0,636
Показник нерозподiленого прибутку Компанiї у 2019 роцi, порiвняно з 2018 роком збiльшився на                44 952 тис. грн. Вiдповiдно, загальна сума власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2019 року збiльшилася на 44 952 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року загальна сума позикових коштiв, у порiвняннi iз 2018 роком, зменшилась на 105 884 тис. грн.
26.9 Розрахунок фiнансових показникiв	За рiк, що закiнчився 31.12.2019	За рiк, що закiнчився 31.12.2018
Прибуток (збиток) до оподаткування	60 466	50 630
Фiнансовi витрати (доходи)	28 553	49 599
EBIT (прибуток до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки)	89 019	100 229
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв	34 109	27 146
EBITDA (прибуток до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки та амортизацiї)	123 128	127 375
Чистий борг на кiнець року	796 355	888 490
Чистий борг на кiнець року/EBITDA  	6,47	6,98
Пiд термiном EBITDA мається на увазi аналiтичний показник, що дорiвнює обсягу прибутку до вирахування витрат за вiдсотками, сплати податкiв та амортизацiйних вiдрахувань. Протягом звiтних перiодiв у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось. У 2019 роцi показник EBITDA зменшився порiвняно з 2018 роком на 4 247 тис грн.
h.	Операцiйний ризик
У 2019 роцi фiнансовi результати Компанiї характеризуються як задовiльнi. Прибуток до оподаткування за 2019 рiк склав 60 466 тис. грн. Таким чином, можна стверджувати, що операцiйне управлiння комерцiйно-виробничою дiяльнiстю Компанiї вiдбувається ефективно. 
27 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
З 31 грудня 2019 року почалося глобальне поширення COVID-19, яке iстотно вплинуло на економiчний стан як свiтової економiки, так i України. На дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi значна кiлькiсть компанiй в країнi змушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений термiн. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури уповiльнюють економiчну дiяльнiсть пiдприємств, в тому числi i Компанiї. 
На дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiя не може повною мiрою оцiнити вплив COVID-19 на свою дiяльнiсть.
Компанiя визначила, що цi подiї є не коригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 i результати дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Згiдно з вимогами стандарту МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтної дати", керiвництво повiдомляє, що вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу COVID-19" на всiй територiї України встановлено карантин на перiод з 12 березня до 3 квiтня 2020 р. та подовжено адаптивний карантин Урядом до 31 серпня 2020 року. 
Але, не зважаючи на зростаючий вплив коронавiрусу на глобальну економiку та високу невизначенiсть як в Українi, так i в усьому свiтi, керiвництво Компанiї впевнено, що ця невизначенiсть не призведе до коригуючих подiй, якi могли значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Компанiї станом на 31.12.2019 року.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31586485
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2846
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 339/3, дата: 23.02.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Звертаємо увагу на Примiтку 4 фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що Компанiєю складено перший повний комплект фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2019 та за рiк, що закiнчився зазначеною датою. МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вимагає вiд Компанiї проведення коригувань фiнансової звiтностi, а також розкриття звiрок (узгоджень), якi надають прийнятну основу для розумiння користувачами сутностi ефекту першого застосування МСФЗ.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 
Консолiдацiя фiнансової звiтностi
Звертаємо увагу на Примiтку 18 до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що ПрАТ "УКпостач" станом на 31.12.2019 облiковує iнвестицiї в розмiрi 80 091 тис. грн. в асоцiйованi пiдприємства, у тому числi пiдприємства, що перебувають пiд контролем Компанiї (дочiрнi пiдприємства). Зазначене, згiдно до ст. 12 ЗУ № 996- XIV "Про бухгалтерський облiк та  фiнансову звiтнiсть" зобов'язує Компанiю складати та подавати консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку/мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Операцiйне середовище
Ми звертаємо увагу на Примiтку 27 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та епiдемiологiчний стан, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: Договiр 2167/IFRS/111/07, дата: 01.07.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 01.07.2020, дата закінчення: 07.08.2020
12
Дата аудиторського звіту
07.08.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
220 000,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Наглядовiй Радi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ"

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка iз застереженням	
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi  ПрАТ "УКпостач" (далi - Компанiя), що складається iз Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, та Звiту про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть).
На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2019 року, та її фiнансовi результати, а також рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV (зi змiнами) щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням 
Основнi засоби
Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо справедливої вартостi основних засобiв загальною вартiстю 23 284 тис. грн., утримуваних на балансi Компанiї станом на 31.12.2019 року. 
Отже, ми не змогли визначити чи була необхiднiсть в коригуваннi статтi "Основнi засоби" станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 фiнансовий рiк, а також вiдповiдних елементiв, якi формують Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2019 фiнансовий рiк.
Дебiторська заборгованiсть
В звiтi про фiнансовий стан Компанiї у складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 фiнансовий рiк вiдображенi iстотнi залишки дебiторської заборгованостi, яка є непогашеною в облiку Компанiї на звiтну дату i за якою не нараховано резерв сумнiвних боргiв. Станом на 31.12.2019 сума дебiторської заборгованостi, щодо якої є ознаки сумнiвностi, становить 37 176 тис. грн. 
Компанiєю не було створено резерв пiд можливе знецiнення даного активу, та, оскiльки, загальна сума торговельної дебiторської заборгованостi на початок перiоду та кiнець перiоду впливає на визначення фiнансових результатiв та грошових потокiв, вплив таких коригувань дебiторської заборгованостi, що вiдображена в облiку, а також елементи, що входять до складу звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв є суттєвим, проте, не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.

Запаси

Станом на 31.12.2019 запаси Компанiї вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан в сумi 437 937 тис. грн. (станом на 31.12.2018 - 406 203 тис. грн.). Управлiнським персоналом Компанiї не в повнiй мiрi визначено балансову вартiсть запасiв, що знаходяться без руху, за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї, а визначено їх балансову вартiсть лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ. Данi регiстрiв бухгалтерського облiку Компанiї та фiнансової звiтностi свiдчать, що, якби було повною мiрою визначено балансову вартiсть запасiв за найменшою з двох величин, то балансову вартiсть запасiв станом на 31.12.2019 необхiдно було б зменшити на суму нарахованого резерву знецiнення в розмiрi 10 305 тис. грн. Вiдповiдно, собiвартiсть реалiзацiї збiльшилася б на 10 305 тис. грн., а податок на прибуток, чистий прибуток та власний капiтал зменшилися б, вiдповiдно.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на Примiтку 4 фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що Компанiєю складено перший повний комплект фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2019 та за рiк, що закiнчився зазначеною датою. МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вимагає вiд Компанiї проведення коригувань фiнансової звiтностi, а також розкриття звiрок (узгоджень), якi надають прийнятну основу для розумiння користувачами сутностi ефекту першого застосування МСФЗ.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Консолiдацiя фiнансової звiтностi

Звертаємо увагу на Примiтку 18 до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що ПрАТ "УКпостач" станом на 31.12.2019 облiковує iнвестицiї в розмiрi 80 091 тис. грн. в асоцiйованi пiдприємства, у тому числi пiдприємства, що перебувають пiд контролем Компанiї (дочiрнi пiдприємства). Зазначене, згiдно до ст. 12 ЗУ № 996- XIV "Про бухгалтерський облiк та  фiнансову звiтнiсть" зобов'язує Компанiю складати та подавати консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку/мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Операцiйне середовище
Ми звертаємо увагу на Примiтку 27 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що вплив економiчної кризи, полiтичної нестабiльностi та епiдемiологiчний стан, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити в нашому звiтi.

Внутрiшнi контролi
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик. 
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi за  iнших умов працюють ефективно.
При оцiнцi контрольного середовища ми використовували своє професiйне судження, оскiльки, елементи контрольного середовища, притаманнi всiй Компанiї в цiлому та часто є бiльш суб'єктивними для оцiнки, нiж традицiйнi засоби контролю (такi, як розподiл обов'язкiв), що пiдлягали вивченню аудитором, спираючись на зазначене, та суттєвiсть ризикiв, ризики обходу механiзмiв внутрiшнього контролю включаються у роздiл "Ключовi питання аудиту".	
Ми оцiнили загальну систему контролю Компанiї.
Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi управлiнського персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень, якi стосуються фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком.
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї, щоб переконатися у послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд керiвництва як усно так i у письмовiй формi.
Ми протестували звiрки з третiми сторонами та отримали вiд них листи-пiдтвердження (в тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв), проаналiзували цiни й iншi умови контрактiв, та порiвняли їх з ринковими.
Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку сутностi значних операцiй, щоб переконатися у тому, що такi операцiї були належним чином затвердженнi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi в фiнансовiй звiтностi.
Ми проаналiзували автоматизованi та ручнi бухгалтерськi проведення, щоб визначити, що вони вiдповiдають господарськiй сутностi та обгрунтованостi, а окремо проаналiзували проводки вiдносно заздалегiдь визначеним критерiям.
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного судження та методологiї аудиту

Iнша iнформацiя, включаючи Звiт про управлiння та Рiчний звiт керiвництва та не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за Iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає Звiт про управлiння, пiдготовлений вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", та Рiчний звiт керiвництва (мiстить звiт про корпоративне управлiння), який включається до рiчної iнформацiї про емiтента та пiдготовлений вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно до роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826" (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо цiєї фiнансової звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього звiту аудитора.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище (у разi її надання), та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Як описано вище у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо статтi "Основнi засоби", "Дебiторська заборгованiсть", "Запаси", а також вiдповiдних елементiв, що формують Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2019 фiнансовий рiк, оскiльки, основнi засоби, дебiторська заборгованiсть та запаси не оцiнювались на предмет можливого зменшення їх корисностi.

Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи Iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення стосовно цих питань.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV щодо складання фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал вважає необхiдною для пiдготовки фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiональне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
-	Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
-	Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
-	Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Думка щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї станом на 31.12.19, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV та пiдпунктами 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (iз змiнами)) (далi - Положення 2826). 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння,  розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
-	посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, який Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
-	iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
-	про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, яка включена Компанiєю до Звiту про корпоративне управлiння, ми встановили, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить посилань на  власний кодекс корпоративного управлiння (за його вiдсутностi). Отриманi пояснення з приводу зазначеного. 

Виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (далi - Закон) щодо надання додаткової iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес.

Наводимо iнформацiю щодо розкриття вимог Закону.

ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" було обрано для виконання цього завдання з обов'язкового аудиту Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ  "УКпостач" згiдно Протоколу б/н вiд 28 лютого 2020 року. 
Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "УКпостач" для ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" з урахуванням продовження повноважень та повторних призначень становить 2 роки. 

Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової звiтностi Компанiї.

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi для висловлення нашої думки про те, чи складена фiнансова звiтнiсть Компанiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування з урахуванням обгрунтованостi облiкових оцiнок, засобiв контролю, а також специфiки галузi в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.

Наш аудит проведено згiдно з МСА та вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких сформованi нашi висновки та на яких грунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню життєздатнiсть Компанiї, ефективнiсть чи результативнiсть ведення справ Компанiї управлiнським персоналом.

Iдентифiкацiя й оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки на рiвнi фiнансового звiту та тверджень через розумiння Клiєнта та її середовища, включаючи внутрiшнiй контроль. 

Загальнi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, якi застосовувалися пiд час нашого аудиту:

- аналiз середовища внутрiшнього контролю Компанiї, процесу iдентифiкацiї бiзнес-ризикiв, доречних для цiлей фiнансового звiтування, якi застосованi у Компанiї, оцiнювання значущостi ризикiв, ймовiрностi їх виникнення, а також прийняття рiшень Компанiєю щодо механiзму розгляду цих ризикiв;
-	процедури зовнiшнього пiдтвердження, у т. ч. щодо залишкiв рахункiв дебiторської заборгованостi та їх умови, а також провели iнспектування документiв пiсля завершення перiоду та системи внутрiшнього контролю Компанiї, пов'язаною iз сплатою дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
-	аналiз регуляторних ризикiв (регуляторне середовище, у т. ч. застосована концептуальна основа фiнансового звiтування та правове та полiтичне середовище); 
-	розумiння заходiв контролю IT, включаючи пов'язанi бiзнес-процеси, що стосуються фiнансового звiтування, основних заходiв, якi Компанiя використовує для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовим звiтуванням;
-	тестування журнальних проводок;
-	аналiз iнформацiї, що отримана у попереднiх перiодах; 
-	виконання аналiтичних процедур по сутi разом iз детальними тестами, як процедурами по сутi вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв щодо вiдображених сум/або коефiцiєнтiв, беручи до уваги джерело, порiвняннiсть, характер i вiдповiднiсть доступної iнформацiї, та заходи внутрiшнього контролю за пiдготовкою фiнансової звiтностi;
-	аналiз обставин щодо впливу на коефiцiєнти, якi використовуються для оцiнки фiнансового стану, результатiв дiяльностi або руху грошових коштiв Компанiї та мали прогнозно привести до викривлень iнформацiї, зокрема змiн в тенденцiях чи важливих коефiцiєнтах фiнансової звiтностi або їх спiввiдношеннях.

Серед iдентифiкованих нами ризикiв, якi були значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї поточного перiоду та на якi,  згiдно з нашими професiйними судженнями, доцiльно було звернути увагу та якi призвели до модифiкацiї нашої думки викладенi у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", є:
Основнi засоби
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо вiдображення у звiтностi  Компанiї основних засобiв, без урахування можливого зменшення їх корисностi, включали:
Аналiз права власностi на основнi засоби та заходiв контролю над ними та монiторингу на знецiнення; аналiз облiкової полiтики щодо з питань перiодичностi аналiзу зменшення корисностi активiв та розкриття у фiнансовiй звiтностi; формуваннi балансової вартостi необоротних активiв, як однiєї з основних складових необоротних активiв Компанiї; iснування подiй та умов, що можуть поставити пiд значний сумнiв  балансову вартiсть тих чи iнших об'єктiв основних засобiв, якi передано в оренду; поєднання запитiв, iнспектування документiв по проведенню iнвентаризацiї, у т. ч. з питань визначення втрат вiд зменшення корисностi активiв; застосування аналiтичних процедур; перевiрка вiдповiдностi застосування, правильностi нарахування i своєчасностi вiдображення в облiку амортизацiї; пiдтвердження законностi та правильностi вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку iнших операцiй з необоротними активами; аналiз надiйностi вiдповiдей та запевнень управлiнського персоналу; оцiнювання розкриття iнформацiї щодо основних засобiв у фiнансовiй звiтностi у контекстi вимог до розкриття iнформацiї застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування; обговорення з управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, планiв щодо подальших дiй у зв'язку iз не визначенням справедливої вартостi утримуваних на балансi об'єктiв основних засобiв.
Дебiторська заборгованiсть 
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо вiдображення у звiтностi  Компанiї дебiторської заборгованостi без урахування ознак сумнiвностi, включали:
Аналiз заходiв контролю залишкiв рахункiв дебiторської заборгованостi та їх умов (у т.ч. автоматизованi та ручнi заходи контролю), дотримання термiнiв погашення заборгованостi; аналiз обгрунтованостi оцiнок та змiн порiвняно з попереднiм перiодом в оцiнцi безнадiйної дебiторської заборгованостi; поєднання запитiв, iнспектування документiв, пов'язаних iз сплатою дебiторської заборгованостi пiсля завершення перiоду; аналiз адекватностi резерву, що створюється на основi даних щодо т сплати; аналiз незвичайних змiн в балансi або змiн в тенденцiях чи важливих коефiцiєнтах фiнансової звiтностi або спiввiдношеннях що впливають на дебiторську заборгованiсть та доходи; аналiз надiйностi вiдповiдей та запевнень управлiнського персоналу; оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо вiдображення торговельної дебiторської заборгованостi у контекстi вимог до розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування.

Обговорення з управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, планiв подальших дiй у зв'язку iз визначенням на балансi торговельної дебiторської заборгованостi без урахування резерву сумнiвних боргiв.

Запаси 
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо вiдображення у звiтностi  Компанiї запасiв без урахування ознак знецiнення, включали:
Аналiз оцiнки запасiв вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї. Аналiз застосування прийнятних заходiв контролю, у т. ч. монiторингу щодо збереження та стану запасiв; поєднання запитiв та iнспектування документiв, оцiнку iнструкцiй та процедур управлiнського персоналу для вiдображення в облiку i контролю за результатами iнвентаризацiї;  аналiз належного вiдображення змiн в запасах мiж датою iнвентаризацiї та датою фiнансової звiтностi; аналiз облiкової полiтики з питань методiв оцiнки вибуття запасiв та розкриття у фiнансовiй звiтностi; аналiз дотримання управлiнським персоналом вимог МСФЗ щодо визначення балансової вартостi запасiв за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї; аналiз надiйностi вiдповiдей та запевнень управлiнського персоналу; оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо запасiв у фiнансовiй звiтностi у контекстi вимог до розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування; обговорення з управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, планiв подальших дiй у зв'язку iз визначенням на балансi знецiнених запасiв.

У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту, ми розглянули ризик обходу механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським персоналом, у тому числi, серед iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Це питання були розглянуто в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

У роздiлi "Пояснювальний параграф" цього звiту нами розкритi питання, на якi, на наше професiйне судження, також доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому, при цьому ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цих питань.

Пiд час виконання цього завдання з обов'язкового аудиту, ми проаналiзували, в яких областях iснували ризики щодо упередженостi та формування управлiнським персоналом суб'єктивних суджень, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з якими внаслiдок їх характеру пов'язана невизначенiсть. Всi виявленi нами значнi ризики, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити вiдповiдно до частини 4,3 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258 VIII, зазначенi у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту та роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту та були обговоренi з найвищим управлiнським персоналом Компанiї.

Виявленi нами ризики не пов'язанi iз ризиком шахрайства.

Iнформацiю, що мiститься у звiтi незалежного аудитора, що надається нами за результатами аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року було узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi для Наглядової ради вiд 07 серпня 2020 року. 

ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" не надавало Компанiї iнших послуг, заборонених вiдповiдно до вимог статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 №2258 VIII протягом 2019 року та у перiод з 1 сiчня 2020 року до дати пiдписання цього звiту незалежного аудитора.

ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов`язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути увагу.
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2	Iдентифiкацiйний код юридичної особи 	31586485
3	Мiсцезнаходження аудиторської фiрми	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
4	Номер реєстрацiї аудиторської фiрми в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi	2846
5	Дата i номер рiшення про проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг 	23.02.2017 № 339/3
6	Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi	2019 рiк
7	Номер та дата договору на проведення аудиту	Договiр 2167/IFRS/111/07 вiд 01.07.2020 року  
8	Дата початку та дата закiнчення аудиту	01.07.2020 до 07.08.2020
9	Дата аудиторського звiту	07.08.2020
10	Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту, грн	220 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 36 666,67грн.



Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:

Людмила Миронова
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв №100990
 
За i вiд iменi аудиторської фiрми ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"


Директор

Андрiй Домрачов
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв №101004 


БЦ Палладiум Сiтi
Київ, 03150, Україна
вул. Горького (Антоновича), 172
Київ, Україна

 Дата надання висновку: 07 серпня 2020 року 




XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння Бурдиленко Iгор Вiкторович, стверджує, що на скiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
05.04.2019
06.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
05.04.2019
06.04.2019
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
12.12.2019
13.12.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


