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

Маккеон Кевiн Джерард

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївцемент"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00293025
4. Місцезнаходження
81600, Україна, Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе,1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380324141105, +380324141985
6. Електронна поштова адреса
ychebachova@crhukraine.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.04.2017
(дата)

81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

28.04.2017
(дата)

www.crhukraine
.com
в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не наводяться, оскiльки емiтент
не брав участi у створеннi юридичних осiб у 2016р. "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря" не наводиться, оскiльки в емiтента у 2016р. була вiдсутня посада корпоративного
секретаря. До пункту "Iнформацiя про рейтингове агенство" зазначаємо, що емiтент послугами
рейтингового агенства за звiтний перiод не користувався. "Iнформацiя про дивiденди" не
наводиться, оскiльки емiтент не приймав рiшення про виплату дивiдендiв та не виплачував
дивiденди за результатами звiтного та попереднього рокiв. До пункту "Iнформацiя про
облiгацiї емiтента" iнформацiя не наводиться, тому що емiтент не проводив випуску облiгацiй.
До пункту " Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" iнформацiя не
наводиться, тому що емiтент не проводив випуску iнших цiнних паперiв. До пункту
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" iнформацiя не наводиться, тому що емiтент не
проводив випуску похiдних цiнних паперiв. До пункту "Iнформацiя про викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду" iнформацiя не наводиться, тому що рiшення повноважного органу
емiтента щодо викупу власних акцiй не приймалося. До пункту "Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв" iнформацiя не наводиться, тому що боргових цiнних
паперiв емiтентом не випускалося, тому забезпечення не надавалися. "Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям",
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду",
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Вiдомостi про структуру iпотечного
покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
року"," Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року", "Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено
до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв",

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутнi, оскiльки Товариство випуск iпотечних
облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. "Основнi вiдомостi про ФОН",
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi,
оскiльки Товариство сертифiкати ФОН не випускало. До пункту " Звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" iнформацiя не
наводиться,тому що випуску таких цiльових облiгацiй емiтентом не проводилося. Рiчна
фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївцемент"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 401 120 0000000216
3. Дата проведення державної реєстрації
08.04.1997
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
39156391
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)
182
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.51 - виробництво цементу
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтент не заповнює, оскiльки дану iнформацiю не
заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26002259785300
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) Поточний рахунок
26002259785300
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Спецiальний дозвiл на
користування надрами
Добрянське родовище вапняку
Опис

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
881

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
26.05.1997 Державний комiтет України по 26.05.2017
геологiї та використанню надр

Враховуючи, що основним видом дiяльностi Товариства є
виробництво цементу, тому термiн дiї спецiального дозвiолу на
користування надрами Демне-Добрянського родовища вапняку,як

Спецiальний дозвiл на
користування надрами
Кагуївське родовище глин
Опис
Спецiальний дозвiл на
користування надрами
Пiскiвське родовище гiпсу
Опис
Спецiальний дозвiл на
користування надрами
Рава-Руське родовище опоки

сировини для виробництва цементу, буде продовжуватись або
Товариство буде отримувати новий дозвiл.
882
26.05.1997 Державний комiтет України по 26.05.2017
геологiї та використанню надр
Враховуючи, що основним видом дiяльностi Товариства є
виробництво цементу, тому термiн дiї спецiального дозволу на
користування надрами Кагуївського родовища глини,як сировини для
виробництва цементу, буде продовжуватись або Товариство буде
отримувати новий дозвiл.
1229
04.02.1998 Державна служба геологiї та 04.02.2028
надр України
Враховуючи, що основним видом дiяльностi Товариства є
виробництво цементу, тому термiн дiї спецiального дозволу на
користування надрами Пiскiвського родовища гiпсу,як сировини для
виробництва цементу, буде продовжуватись або Товариство буде
отримувати новий дозвiл.
1227
03.02.1998 Державний комiтет України по 03.02.2018
геологiї та використанню надр

Враховуючи, що основним видом дiяльностi товариства є виробництво
цементу, тому термiн дiї спецiального дозвiолу на користування
Опис
надрами Рава-Руського родовища спонголiтiв (опоки), як сировини
для виробництва цементу, буде постiйно продовжуватись або
Товариство буде отримувати новий дозвiл
Дозвiл на викиди забруднюючих 4623010100-5 05.07.2013
Мiнiстерство екологiї та
05.07.2018
речовин в атмосферне повiтря
природних ресурсiв України
стацiонарними джерелами
(головна площадка)
Термiн дiї дозволу при потребi буде продовжуватися або Товариство
Опис
буде отримувати новий дозвiл
Спецiальний дозвiл на
5986
09.10.2014 Державна служба геологiї та 09.10.2034
користування надрами (питнi
надр України
пiдземнi води)
Термiн дiї дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
Опис
буде виробляти новий дозвiл.
лiцензiя на придбання,
серiя АЕ
25.12.2014 Державна служба України з 25.12.2019
зберiгання,
575602
контролю за наркотиками
перевезення,знищення,
використання прекурсорiв
Лiцензiя при потребi буде продовжуватись або Товариство буде
Опис
отримувати нову лiцензiю.
Дозвiл на експлуатацiю
БС150-46-0134 25.01.2014 Український державний центр 02.12.2018
радiоелектронного засобу
934
радiочастот
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Термiн дiїi дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
Опис
буде отримувати новий дозвiл.
Дозвiл на експлуатацiю
БС150-46-0134 25.01.2014 Український державний центр 02.12.2018
радiоелектронного засобу
935
радiочастот
аналогового

ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби

Термiн дiїi дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
буде отримувати новий дозвiл.
БС150-46-0112 25.01.2014 Український державний центр 02.12.2018
095
радiочастот

Термiн дiїi дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
буде отримувати новий дозвiл.
БС150-46-0112 25.01.2014 Український державний центр 02.12.2018
096
радiочастот

Термiн дiїi дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
буде отримувати новий дозвiл.
Дозвiл на використання працi
3761
30.10.2014 Державний центр зайнятост 30.10.2017
iноземця
Термiн дiїi дозволу при потребi буде продовжуватись або Товариство
Опис
буде отримувати новий дозвiл.
Паспорт радiацiйної якостi
71/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв
лабораторний центр
портландцемент ПЦ I-500-Н
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
72/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв
лабораторний центр
портландцемент ПЦ II/А-Ш-400
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
73/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв
лабораторний центр
портландцемент ПЦ II/Б-К
Держсанепiдемслужби
(Ш-З)-400
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
74/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв
лабораторний центр
портландцемент ПЦ II/Б-Ш-400
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
75/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв
лабораторний центр
портландцемент ПЦ
Держсанепiдемслужби
II/А-Ш-500-Н
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
76/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв вапняк
лабораторний центр
Держсанепiдемслужби
України"
Опис

Опис
Паспорт радiацiйної якостi
будiвельних матерiалiв глина

При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
77/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
лабораторний центр
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
78/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв суглинок
лабораторний центр
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
79/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв гiпс
лабораторний центр
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Паспорт радiацiйної якостi
80/013
16.11.2015 ДУ "Львiвський обласний
17.11.2016
будiвельних матерiалiв опока
лабораторний центр
(спонголiт)
Держсанепiдемслужби
України"
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий паспорт.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
27.05.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0028277розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
08.12.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0040590розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
25.04.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0024058розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
25.04.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0024054розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
25.04.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0024051розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
25.04.2016 Мiнiстерство економiчного 23.04.2017
цемент
1.054.0024061розвитку i торгiвлi України
16
Опис
При необхiдностi Товариство буде отримувати новий сертифiкат.
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
24.04.2014 Мiнiстерство економiчного 23.04.2016
цемент
1.054.0023559розвитку i торгiвлi України
14
Опис
Товариство отримало новий сертифiкат
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
24.04.2014 Мiнiстерство економiчного 23.04.2016
цемент
1.054.0023575розвитку i торгiвлi України
14
Опис
Товариство отримало новий сертифiкат
Сертифiкат вiдповiдностi на
UA
24.04.2014 Мiнiстерство економiчного 23.04.2016

цемент
Опис
Свiдоцтво про атестацiю
(бетонна лабораторiя)
Опис
Сертифiкат вiдповiдностi на
цемент
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
обладнання пiдвищеної
небезпеки (електричнi
установки трансформаторнi
пiдстанцiї)

1.054.00230580
розвитку i торгiвлi України
-14
Товариство отримало новий сертифiкат
РЛ 178/15 24.12.2015
ДП "Львiвський
24.12.2018
науково-виробничий центр
стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї"
У випадку необхiдностi Товариство виготовлятиме нове свiдоцтво
UA
24.04.2014 Мiнiстерство економiчного 23.04.2016
1.054.0023557розвитку i торгiвлi України
14
Товариство отримало новий сертифiкат
168.12.46 - 16.03.2012 Державна служба гiрничого 16.03.2017
26.51.0
нагляду та промислової
безпеки Теруправлiння м.
Львiв

При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
новий дозвiл
Дозвiл на роботи пiдвищеної 201.12.46-26.5 04.04.2012 Державна служба гiрничого 04.04.2017
небезпеки (роботи в дiючих
1.0
нагляду та промислової
електроустановках, напругою
безпеки Теруправлiння м.
понад 1000В (до 110 кВ
Львiв
включно)
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
594.12.46 - 29.08.2012 Державна служба гiрничого 29.08.2017
вантажопiдiймальних кранiв:
23.51
нагляду та промислової
кран мостовий грейферний
безпеки Теруправлiння м.
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
576.14.46
14.07.2014 Державна служба гiрничого 14.01.2019
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (лiнiйнi газовi
безпеки Теруправлiння м.
системи)
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
260.14.46
07.04.2014 Державна служба гiрничого 07.04.2019
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (крани, талi, лiфти)
безпеки Теруправлiння м.
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
065.14.46
29.01.2014 Державна служба гiрничого 29.01.2019
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (конвеєри,вугiльний
безпеки Теруправлiння м.
млин)
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
1186.13.46 22.11.2013 Державна служба гiрничого 22.11.2018
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (фронтальний
безпеки Теруправлiння м.
навантажувач L-34)
Львiв
Опис

При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
новий дозвiл
Дозвiл на виконання робiт
1155.13.46 18.11.2013 Державна служба гiрничого 18.11.2018
пiдвищеної небезпеки
нагляду та промислової
(гезонебезпечнi,зварювальнi
безпеки Теруправлiння м.
зберiгання балонiв)
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
989.13.46
26.09.2013 Державна служба гiрничого 26.04.2018
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (паровi та водогрiйнi
безпеки Теруправлiння м.
котрли, посудини пiд тиском,
Львiв
трубопроводи пари та гарячої
води з тиском 0,05 МПа)
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на початок виконання
868.13.46
16.08.2013 Державна служба гiрничого 16.08.2018
робiт пiдвищеної небезпеки
нагляду та промислової
(ремонт газового обладнання)
безпеки Теруправлiння м.
Львiв
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
871.13.46
16.08.2013 Державна служба гiрничого 16.08.2018
устаткування пiдвищеної
нагляду та промислової
небезпеки (система
безпеки Теруправлiння м.
газопостачання,
Львiв
газовикористовуюче
обладнання)
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
164.13.46-25.5 21.02.2013 Державна служба гiрничого 21.02.2018
устаткування пiдвищеної
1
нагляду та промислової
небезпеки (видобування та
безпеки Теруправлiння м.
транспортування корисних
Львiв
копалин вiдкритим способом)
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Дозвiл на експлуатацiю
629.11.46 - 26.10.2011 Державна служба гiрничого 25.10.2016
устаткування пiдвищеної
26.51.0
нагляду та промислової
небезпеки (кран мостовий
безпеки Теруправлiння м.
ZKKE 50.0 x 15,5 т - 2006 р.в.
Львiв
двобалковий)
При необхiдностi дозвiл буде продовжено або Товариство отримає
Опис
новий дозвiл
Опис

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

СiАрЕйч Миколаїв Холдинг

-

13 ЮРИДИЧНИХ ОСIБ

д/в

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

24050 ФIЗ. ОСОБИ
вiдсутня iнформацiя

59118, Францiя, - р-н, Вамбрешi,
порт Вамбрешi, 2-ий проспект
-, -, - р-н, -, -

99,26457791

0,14528344
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
-- 0,59009907
-- 0,00003958
100
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
голова правлiння (генеральний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марущак Роман Дмитрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Працював на посадах: менеджер з питань отримання дозволiв, начальник виробничого
вiддiлу - головний технолог, начальник управлiння технологiї та кар'єрiв, начальник управлiння
виробництва та вiдвантаження цементу ПАТ "Миколаївцемент"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2014, обрано до моменту вiдкликання Наглядовою радою чи Загальними зборами
акцiонерiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння товариства,
трудовим договором (контрактом).
Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Обраний Головою правлiння (генеральним директором) на пiдставi рiшення Наглядової ради
Товариства вiд 31.07.2014 року. 12.05.2016 року, звiльнено з посади Голови Правлiння
(генерального директора) на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.05.2016 року.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маккеон Кевiн Джерард
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Працював на посадi директора технiчного ПАТ "Миколаївцемент"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2016, обрано до моменту вiдкликання Наглядовою радою чи Загальними зборами
акцiонерiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння товариства,
трудовим договором (контрактом).
Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Обраний Головою правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 11.05.2016 року.
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiхальцова Мирослава Зiновiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера ПАТ "Миколаївцемент".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.09.2011, обрано до звiльнення згiдно наказу Голови Правлiння
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначено посадовою iнструкцiєю.
Посадовий оклад та iншi винагороди згiдно штатного розпису, колективного договору.
Призначена головним бухгалтером згiдно наказу.
Обiймає також посаду головного бухгалтера ТОВ "Миктранс" (Україна).
Звiльнена вiдповiдно до наказу Голови Правлiння 14.07.2016 року
1) Посада
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баррi Леонард

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Працював на посадах: IЕсБi (ESB), начальник змiни; Айрiш Цемент Лiмiтед (Irish Cement
Limited), завiдуючий виробництвом; Айрiш Цемент Лiмiтед (Irish Cement Limited), директор по
продажу та маркетингу; Айрiш Цемент Лiмiтед (Irish Cement Limited), генеральний менеджер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2013, обрано до моменту вiдкликання Загальними зборами акцiонерiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначаються Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв,
Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент", укладеним , цивiльно-правовим
договором.
Винагорода не встановлена.
Обраний Головою Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
25.09.2013р. 26.04.2016 Загальними зборами акцiонерiв переобрано Членом Наглядової ради
та на засiданнi Наглядової ради 26.04.2016 обрано Головою Наглядової ради.
Обiймає також посаду в СiАрЕйч Юроп Матiрiалс (CRH Europe Materials) (Iрландiя), менеджер
по країнi (Україна).
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шейн Майкл Кармодi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Працював на посадах: Тайко Електронiкс (Tyco Electronics), Iрландiя, головний
бухгалтер; Айрiш Цемент Лтд. (Irish Cement Ltd.), Iрландiя, фiнансовий контролер; фiнансовий
контролер СiАрЕйч (CRH) в Польщi, Iспанiї та Iрландiї; фiнансовий директор СiАрЕйч (CRH) в
Туреччинi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2013, обрано 3 роки

9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв,
Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент", укладеним укладеним
цивiльно-правовим договором.
Винагорода не встановлена.
Обраний членом Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
25.09.2013р. Припинено повноваження вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
24.06.2016р.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джон Френсiс Мадден
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Працював на посадах: СiАрЕйч Юроп Матiрiалс (CRH Europe Materials), директор з
виробництва цементу; Гланбiа Мiтс Дiвiжн (Glanbia Meats Division), директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2013, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв,
Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент", укладеним укладеним
цивiльно-правовим договором.
Винагорода не встановлена.
Обраний членом Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
25.09.2013р. Припинено повноваження вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
24.06.2016р.
Обiймав також посади на ПАТ "Подiльський цемент" (Україна), директор з виробництва,
заступник голови правлiння (член правлiння).
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Девiд Гайрi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження

1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Подiльський цемент", фiнансовий директор, член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано до моменту вiдкликання Загальними зборами акцiонерiв
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв,
Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент", укладеним укладеним
цивiльно-правовим договором.
Винагорода не встановлена.
Обраний членом Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
26.04.2016р.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клаус Айхас
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1959
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2011-2015 - Асоцiацiя виробникiв цементної галузi у Нiмеччинi, провiдний консультант
ПАТ "Подiльський цемент", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано до моменту вiдкликання Загальними зборами акцiонерiв
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв,
Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент", укладеним укладеним
цивiльно-правовим договором.
Винагорода не встановлена.
Обраний членом Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
26.04.2016р.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барнс Пол Мерфi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
консультант на ПАТ "Подiльський цемент"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.06.2014, обрано до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами
акцiонерiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння товариства,
Умови оплати - на безоплатнiй основi.
Обраний членом Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 24.06.2014 року
Обiймав посаду технiчного директора ПАТ "Миколаївцемент".
Вiдповiдно до протоколу НР вiд 20.04.2016 року вiдкликаний з посади Члена Правлiння.

1) Посада
член Правлiння, Директор комерцiйний
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Звiринський Андрiй Богданович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi комерцiйного директора ТзОВ "Мондi
Пекеджiнг Бегс Юкрейн".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2015, обрано до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами
акцiонерiв
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння товариства,
трудовим договором (контрактом).
Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Обраний членом Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 24.02.2015 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 11.05.2016 року вiдкликаний з посади члена
Правлiння та обраний Директором комецiйним у склад Правлiння
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучко Ольга Тарасiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний бухгалтер фiлiї ТОВ "Метро Кеш енд керi Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016, обрано до звiльнення згiдно наказу Голови Правлiння
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки визначено посадовою iнструкцiєю.
Посадовий оклад та iншi винагороди згiдно штатного розпису, колективного договору.
Призначена головним бухгалтером згiдно наказу Голови Правлiння

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
голова правлiння
(генеральний
директор)
Голова Правлiння
головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради, член
Наглядової ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Правлiння
член Правлiння,
Директор
комерцiйний
головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Марущак Роман
Дмитрович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-- -

4
0

Маккеон Кевiн
Джерард
Мiхальцова
Мирослава
Зiновiївна
Баррi Леонард

-- -

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

-- -

5

0

5

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

Шейн Майкл
Кармодi
Джон Френсiс
Мадден
Девiд Гайрi

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

Клаус Айхас

-- -

0

0

0

0

0

0

Барнс Пол Мерфi
Звiринський
Андрiй
Богданович
Бучко Ольга
Тарасiвна

-- -- -

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-- -

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

3

Усього

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

Найменування юридичної
особи

СiАрЕйч Миколаїв Холдинг

Код за
ЄДРПОУ

-

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

59118, Францiя, р-н, Вамбрешi, порт
Вамбрешi, 2-ий
проспект
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

155 473 7
05

99,264577
91

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

155 473 7
05

99,264577
91

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
99,458985

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
99,458985

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

155 473 7
05

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

155 473 7
05

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

26.04.2016
99,459039
Порядок денний (перелiк питань, якi виносилися на голосування):
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд Звiту Правлiння та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2014
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння та рiчних
результатiв дiяльностi Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за
2014 рiк.
7. Розгляд Звiту Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду Звiту Наглядової Ради Товариства.
8. Розгляд Звiту Правлiння та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2015.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння та рiчних результатiв
дiяльностi Товариства.
9.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
10.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за
2015 рiк.
11.Про затвердження Статуту ПАТ "Миколаївцемент" в новiй редакцiї.
12.Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ "Миколаївцемент" в
новiй редакцiї.
13.Про затвердження Положення про Правлiння ПАТ "Миколаївцемент" в новiй
редакцiї.
14.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради
Товариства та припинення термiну дiї цивiльно-правових договорiв, укладених з
Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
16.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17.Про затвердження умов безоплатних цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради Товариства вiд iменi Товариства.
18.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
такого рiшення, та уповноваження особи на їх пiдписання вiд iменi Товариства та
на вчинення iнших необхiдних дiй.
УХВАЛИЛИ по питанню 1 Порядку денного:
Обрати членами лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Пехота
Павло Миколайович - Голова лiчильної комiсiї, Гiке Юлiя Георгiївна, Оприско
Ольга Дмитрiвна - члени лiчильної комiсiї.
УХВАЛИЛИ по питанню 2 Порядку денного:
Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Марущака Романа Дмитровича, а
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Чебачову Юлiю Олександрiвну.
Затвердити наступний регламент роботи Зборiв:
iнформацiї по питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
виступи по питаннях порядку денного - до 3 хвилин.

УХВАЛИЛИ по питанню 3 Порядку денного:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
УХВАЛИЛИ по питанню 4 Порядку денного:
Затвердити Звiт Правлiння та затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства
за 2014 рiк
УХВАЛИЛИ по питанню 5 Порядку денного:
Затвердити рiчний звiт та затвердити баланс Товариства за 2014 рiк.
УХВАЛИЛИ по питанню 6 Порядку денного:
Збитки, понесенi Товариством за 2014р., у розмiрi 288 694 тис. грн., частково
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулий рiк, а не покриту
частину збиткiв покрити за рахунок прибуткiв наступних рокiв. Дивiденди за
результатами роботи Товариства за 2014рiк не виплачувати.
УХВАЛИЛИ по питанню 7 Порядку денного:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
УХВАЛИЛИ по питанню 8 Порядку денного:
Затвердити Звiт Правлiння та затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства
за 2015 рiк
УХВАЛИЛИ по питанню 9 Порядку денного:
Затвердити рiчний звiт та затвердити баланс Товариства за 2015 рiк
УХВАЛИЛИ по питанню 10 Порядку денного:
Збитки, понесенi Товариством за 2015р., у розмiрi 230 996 тис. грн., частково
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулий рiк, а не покриту
частину збиткiв покрити за рахунок прибуткiв наступних рокiв. Дивiденди за
результатами роботи Товариства за 2015рiк не виплачувати.
УХВАЛИЛИ по питанню 11 Порядку денного:
Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївцемент" у
новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв
пiдписати Статут у новiй редакцiї, затвердженiй даними Загальними Зборами
акцiонерiв. Доручити особi, що дiє за дорученням керiвника Виконавчого органу
Товариства, здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту
ПАТ "Миколаївцемент" в новiй редакцiї, затвердженiй даними Загальними
Зборами акцiонерiв.
УХВАЛИЛИ по питанню 12 Порядку денного:
Затвердити Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент" у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря
Загальних Зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївцемент" у новiй редакцiї,
затвердженiй даними Загальними Зборами акцiонерiв.
УХВАЛИЛИ по питанню 13 Порядку денного:
Затвердити Положення про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент" у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря
Загальних Зборiв акцiонерiв пiдписати Положення про Правлiння Публiчного
акцiонерного товариства "Миколаївцемент" у новiй редакцiї, затвердженiй
даними Загальними Зборами акцiонерiв.

УХВАЛИЛИ по питанню 14 Порядку денного:
Достроково припинити повноваження, вiдкликати та звiльнити членiв Наглядової
ради Товариства: Голови Наглядової ради Баррi Леонарда (Barry Leonard), члена
Наглядової ради Шейна Майкла Кармодi (Shane Michael Carmody), члена
Наглядової ради Джона Френсiса Маддена(John Francis Madden). Вважати
цивiльно-правовi договори, укладенi з Головою та членами Наглядової ради
Товариства такими, що були припиненi (втратили чиннiсть), з моменту прийняття
цього рiшення.
УХВАЛИЛИ по питанню 15 Порядку денного:
Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 3(трьох)
членiв.
УХВАЛИЛИ по питанню 16 Порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради наступних кандидатiв: Баррi Леонарда (Barry
Leonard), Девiда Гайрi (David Guiry) та Клауса Айхаса (Klaus Eichas).
УХВАЛИЛИ по питанню 17 Порядку денного:
Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорiв додаються).
Обрати Голову правлiння (Генерального директора) Марущака Романа
Дмитровича особою, яка уповноважується на пiдписання безоплатних
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства вiд iменi
Товариства.
УХВАЛИЛИ по питанню 18 Порядку денного:
Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не бiльш як одного року з
моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв значних
правочинiв, ринкова вартiсть кожного з яких перевищує 25% вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та
гранична сукупна вартiсть яких не може перевищувати 140% вiд вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якi
вiдповiдають наступним критерiям:
- отримання Товариством кредитiв, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї,
робiт, послуг для потреб виробництва та/або дiяльностi Товариства.
Уповноважити керiвника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує
його обов'язки, пiдписувати данi договори, додатки, додатковi угоди,
специфiкацiї, iншi необхiднi документи тощо до даних договорiв та вчиняти iншi
необхiднi дiї

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ера-Аудит"
Спільне підприємство
35287068
79007, Львівська обл., Львiв,
Шолом-Алейхема 7/4
4033
Аудиторська палата України
27.09.2007

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

(050) 6903427
аудиторськi послуги
Свiдоцтво № 987 про внесення до
реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, серiї АБ № 000896, видане
31.03.2009 р., видане Державною
Комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.
Надавало
аудиторськi
послуги
Товариству згiдно Договору № 14/03
вiд 12.02.2016 року про надання
аудиторських послуг та договору
№14/16 вiд 19.12.2016 року про
надання аудиторських послуг
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Київ, Нижнiй Вал 17/8
АВ №581322
НКЦПФРУ
19.09.2006
(044)2796540
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарiй надає послуги Товариству
згiдно Договору про обслуговування
випускiв цiнних паперiв
(заява про приєднання до Договору,
зареєстрована депозитарiєм за №
ОВ-1734 вiд 11.11.2013р.).
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36980202
03143, Київ, Метрологiчна
АЕ №263297
НКЦПФРУ
10.09.2013
(044)3627973
(044)2487987
депозитарна дiяльнiсть депозитарної

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

установи
Депозитарна установа надає послуги
Товариству згiдно Договору № 025 вiд
12.01.2011р. про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам iменних
цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04053, Київ, Артема,40
АВ №500122
Державна комiсiя з регулювання ринку
фiнансових послуг України
15.12.2009
(044)238 2656
(044) 581 0455
страхування
- договiр №347.994093466.0045 вiд
01.02.2016
страхування
вiдповiдальностi.
Лiмiт
вiдповiдальностi - 25 380 000.00 грн
термiн дiї до 31.01.2017
Приватне акцiонерне товариство "АIГ
Україна"
Приватне акціонерне товариство
30858295
04070, Київ, Iллiнська, 8
АЕ №198731
Державна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
11.06.2013
(044)238 2656
(044) 581 0455
страхова дiяльнiсть
- договiр № 2454000000-00 вiд
01.02.2016
страхування
майна.
Страхова сума - 879 225 803.00 грн по
Матерiальних збитках; 118 147 091. 00
грн по Перервi у дiяльностi термiн дiї
до 31.01.2017.
- договiр № 0331000234-03 вiд
01.02.2016
страхування
вiдповiдальностi.
Лiмiт
вiдповiдальностi - 161 163 000.00 грн,
термiн дiї до 31.01.2017.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
02.12.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
1135-1/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФРУ

4
UA4000104251

Тип цінного
папера
5
Акція проста
документарн
а іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
156 625 5
64

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
39 156 391

10
100

Розмiщення акцiй здiйснювалось вiдкритим способом.
Акцiї не пройшли лiстингу на фондовiй бiржi.
Акцiї Товариства перебувають на торгах на "Українськiй бiржi".
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 376/1/02 вiд 01.08.2002р., видане ДКЦПФРУ, анульоване.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1135-1/1/10 вiд 02.12.2010р., видане ДКЦПФРУ, ВАТ "Миколаївцемент" вважається таким, що
втратило чиннiсть, тому що 01.03.2012р. видане НКЦПФРУ нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1135-1/1/10 у зв'язку з
перейменуванням Товариства з ВАТ "Миколаївцемент" на ПАТ "Миколаївцемент".

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Миколаївцемент" створене в процесi приватизацiї майна Миколаївського
цементно-гiрничого комбiнату згiдно з рiшенням Фонду державного майна України вiд 19
квiтня 1995 року за №13-АТ вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня
1992 року №686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних
пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства". Засновником Товариства є Фонд державного
майна України. Подальшу приватизацiю Товариства здiйснено шляхом викупу у держави акцiй
на пiльговiй та конкурснiй основах згiдно з чинним законодавством України. 02 листопада 2011
року Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївцемент" перейменовано у Публiчне акцiонерне
товариство "Миколаївцемент" згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Миколаївцемент" вiд 29.04.2011р.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
Достовiрнiсть та повнота рiчної фiнансової звiтностi Товариства щорiчно пiдлягають перевiрцi
незалежною аудиторською фiрмою. До складу органiзацiйної структури Товариства входять
департаменти /управлiння/ вiддiли/ пiдроздiли /служби/ цехи/ кар'єри/ дiльницi. Певнi змiни в
органiзацiйнiй структурi Товариства протягом 2016 року у вiдповiдностi з попереднiм звiтним
перiодом вiдбулися, зокрема були створенi департаменти, новi управлiння, тощо, у зв'язку з чим,
зокрема, були лiквiдованi або реорганiзованi певнi вiддiли, цехи тощо. Данi змiни, основним
чином, викликанi управлiнським рiшенням та необхiднiстю приведення структури Товариства у
вiдповiднiсть iз стандартами групи СRH. Роль та перспективи розвитку департаментiв/
управлiнь/ вiддiлiв/ пiдроздiлiв /служб/ цехiв/ кар'єрiв/ дiльницьтощо Товариства визначаються
вiдповiдно до внутрiшнiх стратегiй Товариства.
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 кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2016 р. - 182 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2016р. (працюючi по ЦПД) - 10 осiб.
Осiб, якi працювали за сумiсництвом (внутрiшнiм) за 2016 р. - 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 0
осiб.
Фонд оплати працi за 2016 р. становить 24 104.9 тис. грн.
Зростання фонду оплати працi у 2016 роцi у порiвняннi з 2015 роком на 3 723.7 тис. грн.
пов'язане зi збiльшенням чисельностi персоналу з 176 осiб у 2015 р. до 182 осiб у 2016 р. та
зростанням розмiру посадових окладiв працiвникiв.
Програму навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу на ПАТ "Миколаївцемент" у 2016
роцi виконано по наступних напрямах:
1. Навчання, пiдвищення квалiфiкацiї у рiзних спецiалiзованих закладах за договорами.

2. Навчання за кордоном.
3. Пiдвищення квалiфiкацiї безпосередньо на виробництвi.
4. Вивчення iноземних мов у групах.
5. Участь у семiнарах тощо.
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
1. Українська Асоцiацiя Пiдприємств i Органiзацiй Цементної Промисловостi "Укрцемент"
(02002, Україна, м.Київ, вул. Марини Раскової, 23). Предметом дiяльностi Асоцiацiї є створення
умов для розвитку i пiдвищення технiчного рiвня (вдосконалення технологiї), ефективностi
працi i конкурентноспроможностi пiдприємств цементної галузi; органiзацiя розробки та
координацiя виконання науково- технiчних програм, якi забезпечують вирiшення прiоритетних
завдань галузi. Товариство є членом Асоцiацiї з 2004 року та бере участь в управлiннi Асоцiацiї
(шляхом участi повноважених представникiв Товариства в загальних зборах Асоцiацiї, тощо),
має право вносити пропозицiї, користуватися усiма видами методичної та iншої допомоги, брати
участь в органiзацiї та реалiзацiї проектiв.
2. Центр "Розвиток КСВ (Корпоративної соцiальної вiдповiдальностi)" (01011, Україна, м. Київ,
вул. Кутузова, 4, офiс 6). Провiдна експертна органiзацiя в Українi, метою якої є впровадження
системних змiн задля розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi. Центр "Розвиток КСВ"
допомагає компанiям розробляти КСВ-стратегiї, а також рiзнi соцiально-iнновацiйнi проекти та
сприяє їх втiленню в життя. Центр "Розвиток КСВ" є член Правлiння Глобального договору
ООН (2010-2012), нацiональний партнер CSR Europe (Брюссель) i Всесвiтньої бiзнес-ради зi
сталого розвитку (WBCSD, Женева). Органiзацiя об'єднує 28 компанiй України. ПАТ
"Миколаївцемент" є членом Центру "Розвиток КСВ" з 2011 року. ПАТ "Миколаївцемент" може
брати участь в голосуваннi пiд час зустрiчей членiв Центру. Раз на рiк вiдбувається щорiчна
зустрiч членiв Центру. Також ПАТ "Миколаївцемент" може брати участь в тренiнгах Центру,
отримувати допомогу з питань КСО (розробка та консультування програм КСО), брати участь у
квартальних зустрiчах членiв-Центру, обмiнюватися досвiдом, популяризувати досвiд компанiї
серед прогресивного в питаннях КСО бiзнес-товариства.
3. Європейська Бiзнес Асоцiацiя (вул. Андрiївський узвiз, 1A, м. Київ, 04070, Україна).
Європейська Бiзнес Асоцiацiя заснована як проект Європейської Комiсiї у 1999 роцi. У 2000 роцi
Асоцiацiя стала неприбутковою неурядовою органiзацiєю. Сьогоднi Європейська Бiзнес
Асоцiацiя об'єднує бiльш, нiж 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй, в т.ч.
ПАТ "Миколаївцемент" в 2012р. та i станом на сьогоднiшнiй день. Головний офiс: вул.
Андрiївський узвiз, 1A, м. Київ, 04070, Україна. Бачення Європейської Бiзнес Асоцiацiї встановити в Українi європейськi цiнностi та практики ведення бiзнесу. Члени Асоцiацiї мають
змогу: - отримувати регулярнi iнформацiйнi оновлення на теми, що їх цiкавлять, завдяки
бюлетеням, анонсам подiй, соцiальних заходiв та офiцiйних зустрiчей. - брати участь у
психологiчних та практичних бiзнес тренiнгах, майстер класах, семiнарах українською,
росiйською i англiйською мовами, скориставшись перевагами Навчального центру, який був
заснований у 2008 роцi як окремий напрям, спрямований на професiйне зростання працiвникiв
компанiй-членiв ЄБА. Iншi переваги членства: - Колективний захист iнтересiв; - Можливостi
промоцiї Компанiї; - Дисконтна система на товари та послуги; - Iнше.
4. Американська торгiвельна палата в Українi (Бiзнес-центр "Горизонт Парк", вул. Амосова, 12,
15 поверх, м. Київ, 03680, Україна). Термiн участi Товариства вiдносно нетривалий. Одна iз
найактивнiших та найефективнiших неурядових неприбуткових бiзнес-органiзацiй, що присутнi
в Українi. Палата - це неполiтична органiзацiя i не перебуває в зв'язках iз жодною полiтичною
партiєю країни. Натомiсть органiзацiя працює на користь мiжнародно-орiєнтованої бiзнес-групи
та покращення економiчної ситуацiї в Українi. Головними завданнями Палати є захист прав та
iнтересiв мiжнародних iнвесторiв в Українi та сприяння приходу нових iнвесторiв на

вiтчизняний ринок. Палата вiд iменi компанiй-членiв спiвпрацює не лише з українським урядом,
а й урядами iнших країн, економiчних партнерiв держави, у питаннях торгiвлi, комерцiї та
економiчних реформ. Члени Палати представляють капiтал бiльше нiж 50 країн свiту,
включаючи Європу, Пiвнiчну Америку, Азiю, Росiю та Україну i є найбiльшими стратегiчними
та iнституцiйними iнвесторами, що працюють в Українi. Компанiї-члени Палати виступають
прямими iнвесторами на цьому ринку та роботодавцями сотнi тисяч українцiв, надаючи їм
можливiсть здобути практику в мiжнародних компанiях та в перспективi стати керiвниками та
топ-менеджерами. Члени-компанiї Палати сприяють поширенню мiжнародної практики та
навичок ведення бiзнесу в Українi, виступають найбiльшими платниками податкiв та активно
просувають полiтику соцiальної вiдповiдальностi корпорацiй.
Члени Палати мають право користуватися такими перевагами:
- Ефективна та профiлактична дiяльнiсть iз захисту прав та лобiювання iнтересiв;
- Доступ до роботи Комiтетiв та Робочих Груп Палати, акивна участь у їх дiяльностi;
- Налагодження корисних дiлових контактiв;
- Iнформацiйнi публiкацiї;
- Органiзацiя соцiально-орiєнтованих та сiмейних свят тощо.
5. Торгово-промислова палата України (Стрийський парк, 14, Львiв, Україна, 79011). Термiн
участi Товариства вiдносно нетривалий. Недержавна неприбуткова самоврядна органiзацiя, яка
на добровiльних засадах об`єднує юридичних осiб та громадян України, зареєстрованих як
пiдприємцi, а також їх об`єднання. Головне завдання Палати: створення сприятливих умов для
пiдприємницької дiяльностi, сприяння всебiчному розвитку науково-технiчних i торговельних
зв`язкiв мiж українськими пiдприємцями та їх зарубiжними партнерами, представлення
iнтересiв її членiв з питань господарської дiяльностi як в Українi, так i за її межами.
Члени Палати мають право:
- брати участь з вирiшальним голосом у роботi загальних зборiв (конференцiї) регiональної
палати;
- обирати делегатiв на з'їзд ТПП України;
- обирати та бути обраними до керiвних органiв регiональної палати та Торгово-промислової
палати України;
- виносити на розгляд загальних зборiв (конференцiї), Ради (Президiї) регiональної палати, а
також з'їзду, Ради та Президiї Торгово-промислової палати України пропозицiї з питань, що
входять до сфери дiяльностi, вiдповiдно, регiональної палати та ТПП України;
- отримувати вiд регiональної палати та ТПП України сприяння у вирiшеннi питань, що
стосуються їх дiяльностi;
- користуватися послугами регiональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та
на пiльгових умовах, що визначаються їх керiвними органами;
- отримувати безкоштовно журнал ТПП України "Дiловий вiсник" та друкованi видання
регiональних палат.
6. Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" (вул. Артема, 26, м. Київ, 04053,
Україна). Термiн участi Товариства вiдносно нетривалий. Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України
"ЄАН-УКРАЇНА" є самоврядною некомерцiйною неурядовою органiзацiєю. Асоцiацiя створена
у вереснi 1994 за iнiцiативи Спiлки економiстiв України, при пiдтримцi Уряду, причетних
мiнiстерств, вiдомств та органiзацiй. Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994
року № 821 Асоцiацiї наданi повноваження представляти iнтереси українських виробникiв i
дистриб'юторiв в Мiжнароднiй Асоцiацiї Товарної Нумерацiї (EAN International) та в iнших
мiжнародних асоцiацiях i органiзацiях, що дiють у галузi автоматизованої iдентифiкацiї та
штрихового кодування. Метою дiяльностi Асоцiацiї є впровадження в Українi всесвiтньої
багатогалузевої системи iдентифiкацiї та штрихового кодування що базується на мiжнародних
стандартах ЕАN·UСС. Регiональнi представництва Асоцiацiї дiють в усiх обласних центрах
України.

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
Спiльна дiяльнiсть за звiтний перiод не здiйснювалася.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства вiд третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складана на основi принципу iсторичної вартостi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй
Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася у попередньому
звiтному роцi, за винятком переглянутого Стандарту МСФЗ, що застосовується з 1 сiчня 2015
року:
МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам", Поправки до якого роз'яснюють вимоги до того, яким
чином внески працiвникiв чи третiх осiб, пов'язаних з послугами повиннi бути вiднесенi на
перiод надання послуг.
Основнi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням зносу та збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Знос нараховується наступним чином:
o знос кар'єрiв визначається за допомогою спiввiдношення видобутих протягом року тонн до
оцiночних загальних потужностей видобутку ресурсу протягом строку корисного використання;
o будiвлi та споруди, машини та обладнання та iншi категорiї основних засобiв амортизуються
прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання.
Знос вiдображається у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг),
адмiнiстративних витрат чи витрат на збут, згiдно функцiонування вказаних активiв.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв визначається за середньозваженим методом та включає витарти понесенi
при придбаннi, виробництвi та доробцi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного
виробництва включає вiдповiднi виробничi накладнi витрати розрахованi на основi нормального
завантаження виробничих потужностей.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку та витрат, необхiдних для реалiзацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти у балансi включають грошовi кошти в банках, високолiквiднi
iнвестицiї та еквiваленти грошових коштiв що не характеризуються суттєвими звiнами їх
вартостi та строком погашення до трьох мiсяцiв з дати придбання. Iнвестицiї, якi класифiкованi
як еквiваленти грошових коштiв, з термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, та з опцiєю
дострокового виходу, яка може бути реалiзована без штрафних санкцiй у будь-який час або
максимум кожнi три мiсяцi.

Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю та
облiковiється у подальшому за амортизацiйною вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки виключаючи резерв на обесцiнення.
Iншi фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть,
iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi
фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.
Пiдприємство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату укладання угоди.
Станом на 31 грудня 2016 року Пiдприємство не класифiкувало жодних фiнансових активiв як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання групи включаєть в себе торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
банкiвськi овердрафти (в нас таких немає), кредити та позики. Фiнансовi зобов'язання у
фiнансовiй звiтностi вiдображаються за справедливою вартiстю, скоригованою у випадку
кредитiв та позик на безпосередньо пов'язанi з ними транзакцiйнi витрати.
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови
iснуючого зобов'язання первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
фiнансовi результати.
Податки
Витрати або вигоди з податку на прибуток включають в себе поточнi та вiдстроченi податки.
Податок на прибуток вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, за винятком сум, що
належать до операцiй, якi визнанi безпосередньо у складi капiталу, i в цьому випадку вiн
визнається в капiталi.
Резерви
Пiдприємство визнає резерви, коли вона має юридичне або конструктивне зобов'язання у
результатi минулих подiй, врегулювання яких призведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять
економiчнi вигоди для Пiдприємства.
Якщо Пiдприємство планує вiдшкодувати деякi або всi її резерви, наприклад, за договором
страхування, сума вiдшкодування вiдображається як окремий актив, але тiльки тодi, коли таке
вiдшкодування майже не викликає сумнiвiв. Витрати, що вiдносяться до резерву,
вiдображаються через прибутки та збитки за вирахуванням вiдшкодування.
Якщо ефект тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви повиннi дисконтуватися за поточною
ставкою до оподаткування, яка вiдображає, в разi необхiдностi, ризики, притаманнi даним
зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування збiльшення резерву з плином часу визнається як
фiнансовi витрати.
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 предметом дiяльностi Товариства є: видобуток, виробництво, переробка та реалiзацiя
цементої сировини, виробництво та реалiзацiя цементу.
Товариство виробляє наступнi види цементу по марках:
- Портландцемент композицiйний, ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/Б-К (Ш-З)-400.
- Портландцемент з шлаком, ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/A-Ш-400.
- Портландцемент з шлаком, ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/Б-Ш-400
- Портландцемент ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ I-500-H.
- Портландцементз шлаком, ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/A-Ш-500-Н
Обсяги виробництва наведенi у роздiлi "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть
емiтента. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї".
Середньореалiзацiйнi цiни, на нашу думку, основним чином вiдповiдають ринковим цiнам. Сума
виручки наведена у фiнансових звiтах емiтента. У 2016 роцi на експорт не працювали. Основнi
ринки збуту: захiднi регiони України та м. Київ. Основнi клiєнти, що належать, переважно, до
будiвельного ринку та приватного сектору, знаходяться у захiдних регiонах України. Продукцiя
вiдвантажується як залiзничним транспортом, так i автомобiльним транспортом. Основнi методи
продажу здiйснюються, в основному, за допомогою укладених договорiв на поставку цементу.
Сировинна база для виробництва цементу: покупний клiнкер та покупнi - гiпс, шлак, зола; а
також вапняк, гiпс, опока - власного видобутку. Простежується тенденцiя до збiльшення
вартостi сировини та iнших ресурсiв, необхiдних для виробництва цементу, що, зокрема,
пов'язано iз високою iнфляцiєю в країнi та iз збiльшенням вартостi залiзничного тарифу на
вантажнi перевезення. Постiйне значне зростання тарифу на електроенергiю також негативно
впливає на собiвартiсть продукцiї.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, - 0 компанiй.
До основних ризикiв в дiяльностi Товариства вiдноситься подорожчання енергоносiїв (газу,
вугiлля, електроенергiї), як основних складових собiвартостi цементу. З метою зменшення
ризикiв Товариство оптимiзує свої витрати шляхом зменшення використання частки природного
газу, оптимiзує роботу основного обладнання. У подальшому Товариство планує впровадження
нових продуктiв, а також послуг з метою кращого задоволення потреб споживачiв. Попит на
цемент має виражений сезонний характер. Взимку попит на цемент традицiйно нижчий, нiж в
iншi пори року, оскiльки в даний час споживання цементу зменшується, що, в свою чергу,
впливає на рiвень продажiв цементу. ПАТ <Миколаївцемент> продає свою продукцiю через
канали збуту, зокрема, роздрiбнi торговi точки, дистрибютори, а також кінцевим споживачам, а
саме будiвельним компанiям, виробникам товарного бетону, виробникам сухих сумiшей, тощо.
Конкурентне середовище на ринку цементу формується пiд дiєю наявного попиту на цемент та
iснуючiй пропозицiї продукту. Рiвень конкуренцiї на ринку цементу є високий. Стосовно
цементної галузi в Українi, то спостерiгається плавна тенденцiя до модернiзацiї цементних
заводiв, намiрiв до переходу з "мокрого" способу виробництва на "сухий", адаптацiї пропозицiї

до потреб споживачiв, тощо. Конкуренцiя на ринку цементу з кожним роком зростає.
У 2016 роцi ПАТ "Миколаївцемент" продало 771 тис. тонн, тобто рiст +10 % (70 тис. т)
порiвняно з 2015 р., вiдповiдно покращивши свою конкурентну позицiю на ринку. Частка ринку
для ПАТ "Миколаївцемент" у 2016 роцi склала 8,8% загальноукраїнського ринку. Частка ринку
пiдриємства зроcла на +0,1 % у 2016 роцi порiвняно з 2015 роком продовжуючи зростати
третiй рiк поспiль.
Плани Товариства щодо розвитку спрямованi, в першу чергу, на запобiгання або зменшення
обсягiв викидiв i скидання забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а також, загалом,
полiпшення екологiчного стану навколишнього середовища.

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
Найбiльшi поповнення активiв здiйснено протягом 2012-2016 рокiв шляхом реалiзацiї наступних
iнвестицiйних проектiв, зокрема:
У 2012р., зокрема:
- Замiна фiльтра цементного млина №8.
- Накриття складу клiнкеру №1.
- Замiна спектрометра для лабораторного аналiзу.
У 2013р., зокрема:
- придбання (виготовлення) та встановлення на дiючих об'єктах засобiв колективного захисту
працiвникiв (блокування обладнання, заземлення, огородження тощо).
- закупiвля вантажозахоплюючого обладнання, обладнання для безпечного виконання робiт на
висотi та проведення його випробування.
- приведення освiтленостi робочих мiсць до норм (замiна або модернiзацiя свiтлотехнiчних
пристроїв).
У 2014 роцi :
-встановлено та введено в експлуатацiю новi потужностi для приймання клiнкеру
-припинено експлуатацiю старих високовитратних печей з високим енергоспоживанням, що
використовувалися для мокрого способу виробництва цементу та значним негативним впливом
на довкiлля
-здiйснено замiну або модернiзацiя свiтлотехнiчних пристроїв
У 2015 роцi
-Клiнкер постачають з екологiчно-безпечної печi заводу "Подiльський цемент", яка працює
сучасним сухим способом.
-придбанно засоби iндивiдуального захисту
-придбано та встановлено на дiючих об'єктах засоби колективного захисту працiвникiв
(площадки обслуговування, заземлення, захиснi огородження тощо)
-придбано обладнання для безпечного виконання робiт на висотi та в закритому просторi
У 2016 роцi
Розпочато роботу iз збiльшення помольної потужностi цементного млина №8
Розпочато роботи iз модернiзацiї третьої пакувальної машини
Налагоджено роботу в новiй бухгалтерськiй системi звiтностi САП
Модернiзовано систему опалення примiщень
Оптимiзовано систму стисненого повiтря у виробництвi

У вереснi 2016 року ПАТ "Миколаївцемент" вiдзначило 6 рокiв роботи без нещасних випадкiв
Запроваджено комплексну систему поводження з вiдходами, в результатi чого зменшено
утворення вiдходiв на пiдприємствi на 40%, здiйснюється роздiльний збiр промислових
вiдходiв,збiр та вiдправка на переробку побутових вiдходiв (напр., використаного паперу й
вiдпрацьованих батарейок).
Вiдчуження активiв проводилось за рахунок списання та продажу морально та фiзично
застарiлих основних засобiв, у подальшому використаннi яких Товариство не мало потреби.
Плани Товариства з метою розширення або удосконалення чи вiдчуження основних засобiв на
2017р.спрямованi на збiльшення помольних потужностей пiдприємства, а також на запобiгання
або зменшення обсягiв викидiв i скидання забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а
також, загалом, полiпшення екологiчного стану навколишнього середовища.
Фiнансування здiйснюється вiдповiдно до внутрiшнiх стратегiй Товариства.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Протягом 2016 року такi правочини не укладалися
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 Товариства знаходяться в задовiльному станi.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання протягом 2016 року задовiльняли
потреби Товариства.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi
Товариства. Мiсцезнаходження переважної бiльшостi основних засобiв вiдповiдає фактичнiй
адресi Товариства.
Прiоритетами в дiяльностi Товариства є запобiгання або зменшення обсягiв викидiв i скидання
забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а також, загалом, полiпшення екологiчного
стану навколишнього середовища.
Плани Товариства з метою розширення або удосконалення основних засобiв на 2017р.
спрямованi, в першу чергу, на запобiгання або зменшення обсягiв викидiв i скидання
забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а також, загалом, полiпшення екологiчного
стану навколишнього середовища. Плануються i iншi проекти направленi на ефективнiше
використання iснуючих цехiв та територiї пiдприємства, що поведе за собою певнi iнвестицiї.
Фiнансування здiйснюється вiдповiдно до внутрiшнiх стратегiй Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є, зокрема:
- нестабiльнiсть економiчної та полiтичної ситуацiї, а також змiна базового законодавства
України;
- нестабiльнiсть законодавчої бази оподаткування та митних тарифiв;
- нестабiльнiсть кредитно-фiнансової регулятивної полiтики держави;
- нестабiльнiсть курсу гривнi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi;
- залежнiсть вiд пiдвищення цiн на енергоносiї;
- значнi витрати на модернiзацiю виробництва.
- енергомiсткiсть технологiї.
Будь-якi законодавчi чи економiчнi обмеження, дотичнi до дiяльностi Товариства, мають
безпосереднiй вплив на дiяльнiсть Товариства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2016 року Товариством сплачено штрафнi санкцiї у розмiрi 2 149 691,5 грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПАТ "Миколаївцемент" здiйснює управлiння робочим капiталом, що включає в себе проведення
аналiзу активiв та зобов'язань за строками погашення, враховуючи лiквiднiсть, та проводить
монiторинг надходжень та видаткiв компанiї на щоденнiй основi. Складаючи фiнансовi плани,
пiдприємство враховує строки надходжень та видаткiв, що є основою для прийняття
управлiнських рiшень щодо залучення кредитних коштiв, а також розмiщення тимчасово
вiльних коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
За звiтний перiод Товариство виконало всi вiдповiднi договори та отримало вiдповiднi прибутки.
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)
Стратегiя дiяльностi Товариства:
- оптимiзацiя витрат на виробництво;
- реалiзацiя програми покращення якостi цементу;
- розширення асортименту видiв цементу;
- збiльшення продажiв цементу;
- покращення якостi обслуговування клiєнтiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не брало участi протягом 2016р. у будь-яких дослiдженнях та розробках.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За 2016р. Товариство не виступало стороною в судових справах, якi б могли iстотно вплинути на
дiяльнiсть Товариства
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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi Товариства, вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
203 003
220 203
77 935
75 502
97 826
118 681
0
0
0
0
27 242
26 020
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
203 003
220 203
77 935
75 502
97 826
118 681
0
0
0
0
27 242
26 020
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 003
220 203
0
0
203 003
220 203
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
становить - 499 412 тис.грн., в т.ч. : кар'єр - 32 999 тис. грн., будiвлi та
споруди-189 410 тис.грн., машини та обладнання- 262 378 тис.грн.
Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить - 279 209
тис.грн. в т.ч.: кар'єр - 12076 тис. грн., будiвлi та споруди - 113 908
тис.грн., машини та обладнання - 143 697 тис.грн. Коефiцiєнт зносу
основних засобiв по пiдприємству в цiлому становить 44,1%. Облiк
основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 16 (МСБО 16) "Основнi засоби". Знос
нараховується наступним чином: знос кар'єрiв визначається за
допомогою спiввiдношення видобутих протягом року тонн до
оцiночних загальних потужностей видобутку ресурсу протягом строку
корисного використання; будiвлi та споруди, машини та обладнання та
iншi категорiї основних засобiв амортизуються прямолiнiйним методом
протягом строку корисного використання. Обмежень на використання
майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-368 017
-294 135
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
39 156
39 156
Скоригований статутний капітал
39 156
39 156
(тис.грн)
Розмiр чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди визначений згiдно
Опис
Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Розмiр чистих активiв Товариства, визначений згiдно Методичних рекомендацiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485, має вiд'ємне значення в розмiрi -351 464 тис. грн. та є меншим вiд розмiру статутного капiталу Товариства, що не
вiдповiдає вимогам статей 155 Цивiльного кодексу України та 14 Закону України "Про
акцiонернi товариства".

3. Інформація про зобов'язання емітента

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
-

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

Дата
виникнення

X

X

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X

X

X
922 824
X
X
X
922 824
X
X
Станом на 31 грудня 2016 року емiтент має непогашене

зобов'язання по процентнiй позицi вiд СiApЕйч (ЮКей)
Лiмiтед (CRH (UK) Limited) згiдно договору позики вiд
10.06.2008 р. та додаткiв № 1-11 до даного договору на суму
25,7 млн. дол. США, вiдсотки нарахованi за користування
позикою 8,3 млн. дол. США.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основні
види
продукції

1
1

2
цемент

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
768 871 тон

у грошовій формі
(тис.грн)
4
902611

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
770 708 тон
904768
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
матерiальнi витрати
75
витрати на оплату працi
4
амортизацiя
1
адмiнiстративнi та iншi витрати
20
Склад витрат

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
26.04.2016

3
939 536

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
671 097

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
140

Опис:
На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2016 року було прийнято рiшення попередньо схвалити укладання
Товариством протягом не бiльш як одного року з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв
значних правочинiв, ринкова вартiсть кожного з яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та гранична сукупна вартiсть яких не може перевищувати 140% вiд вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якi вiдповiдають наступним
критерiям:
- отримання Товариством кредитiв, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт, послуг для потреб виробництва
та/або дiяльностi Товариства.
Уповноважити керiвника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, пiдписувати данi
договори, додатки, додатковi угоди, специфiкацiї, iншi необхiднi документи тощо до даних договорiв та вчиняти iншi
необхiднi дiї.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
29.04.2016

3
167 774

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
671 097

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
25

Опис:
Рiшенням Наглядової ради товариства вiд 29.04.2016 року надано згоду на на укладення ПАТ "Миколаївцемент" у
2016-2017 роках Договорiв (контрактiв) про купiвлю клiнкеру у Компанiї "Grupa Ozarow S.A." (юридична адреса: Ks. I.
Skorupki 5, 00-546 Warszawa, Poland; почтова адреса: Karsy 77, 27-530 Oiarow, Poland; реєстрацiйний номер KRS
0000038326; податковий реєстрацiйний номер PL 863-000-13-99), загальна вартiсть поставки вiдповiдно до яких не
буде перевищувати 25% вартостi активiв за даними вiдповiдної останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а
також додаткових угод, додаткiв, специфiкацiй та iнших документiв, необхiдних для укладення та/або виконання
зазначених Договорiв.
2
30.05.2016
167 774
671 097
25

Опис:
Рiшенням Наглядової ради товариства вiд 29.04.2016 року надано згоду на укладення ПАТ "Миколаївцемент" у
2016-2017 роках Договорiв (контрактiв) про купiвлю клiнкеру у Компанiї "CRH (Slovensko) a.s." (юридична адреса:
Словацька Республiка, Rohoznik 906 38, ID: 00214973), загальна вартiсть поставки вiдповiдно до яких не буде
перевищувати 25% вартостi активiв за даними вiдповiдної останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також
додаткових угод, додаткiв, доповнень, специфiкацiй та iнших документiв, необхiдних для укладення та/або виконання
зазначених договорiв (контрактiв).

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
20.04.2016
26.04.2016
11.05.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
20.04.2016
26.04.2016
11.05.2016

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
1
0
2
2015
0
0
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
(запишіть)

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
0
0
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності

Ні
X
X
X

Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 12
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтети не створювались
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
З членами Наглядової ради укладенi безоплатнi цивiльно-правовi
(запишіть)
договори

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд
X
заборонив займатися видом дiяльностi, яке здiйснює
Товариство. Членами Нагядової ради не можуть бути особи, якi

мають не погашену судимiсть. Членами наглядової ради не
можуть бути особи, яким згiдно з чинним законодавством
заборонено обiймати посади в органах управлiння
господарських товариств. Членами Наглядової ради можуть
бути фiзичнi особи, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
Документи
Інформаці
ься у
надаються
Копії
я
пресі,
для
докумен розміщуєт
Інформація
оприлюдн
ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
юється в
ня
надають
власній
ться на
загальнод
безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
оступній
ньо в
запит
торінці
зборах
інформаці
акціонерно акціонер акціонерн
йній базі
му
а
ого
даних
товаристві
товариства
НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

Ні
X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2014; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: На веб-сайтi Товариства
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Випадки порушення чи недотримання Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Ера-Аудит"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
35287068
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
79007, Україна, м. Львiв, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Шолом-Алейхема буд. 7/4
аудитора
4033, 27.09.2007
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 4033,
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до серія АБ, номер 000896, дата
видачі 31.03.2009, строк дії
реєстру аудиторських фірм, які можуть
05.07.2017
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2015
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Ера аудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит".
35287068
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
79007, Україна, м. Львiв, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Шолом-Алейхема буд. 7/4
аудитора
4033, 27.09.2007
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 4033,
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до серія АБ, номер 000896, дата
видачі 27.09.2007, строк дії
реєстру аудиторських фірм, які можуть
05.07.2017
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежних аудиторiв)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївцемент"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Адресат:
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Управлiнському
персоналу та акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент".
Нами, незалежною аудиторською компанiєю - Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ера-Аудит" (надалi - "ми", або "аудитори"), згiдно Договору
№ 14/16 вiд 19.12.2016 року з 20 березня по 27 квiтня 2017 року проведено аудит
рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент" (надалi - "Товариство") в складi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма № 2), Звiту про рух грошових
коштiв (за непрямим методом) (форма № 3), Звiту про власний капiтал (форма №
4) за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також Примiток, що мiстять стислий
виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну
iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за фiнансовi звiти

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства, за достовiрнiсть i повноту
вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах
бухгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки
первинних документiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок,
незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); дотримання вимог
законодавства при виконаннi значних правочинiв та забезпеченнi стану
корпоративного управлiння; належного застосування припущення про
безперервнiсть дiяльностi Товариства; вибiр та застосування належної облiкової
полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. На нашу думку, отриманi
аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення
нашої думки.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА)
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року
"Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять
суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi
пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку

i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання
фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту, згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi
докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських
доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як
аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування
аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi
виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час
перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження
здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду, що перевiрявся.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та загального подання
фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання
аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова
звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
зокрема, у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у

звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть",
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та з врахуванням вимог статей 75
Закону України "Про акцiонернi товариства" та 40, 41 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв, проведеною згiдно наказу № 286
вiд 30.09.2016р. та 352 вiд 16.12.2016р., оскiльки ця дата передувала нашому
призначенню аудиторами Товариства та через обмеження у часi. Вказану
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя Товариства, якiй ми
висловлюємо довiру, згiдно з вимогами МСА. Нами були виконанi процедури,
якi об?рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi, окрiм вартостi
об'єктiв незавершених iнвестицiй, залишки по яких аудитори пiдтвердити не
можуть.
У складi основних засобiв Товариства облiковуються повнiстю проамортизованi
об'єкти з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись у
господарськiй дiяльностi, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16.7 в частинi
визнання таких основних засобiв активами Товариства.
Аудитори вважають, що перегляд облiкових оцiнок щодо таких основних
засобiв, зокрема, в частинi вiдповiдностi їх справедливої вартостi даним
бухгалтерського облiку, адекватностi встановлених методiв та термiнiв
експлуатацiї, можуть мати суттєвий вплив на показники фiнансової звiтностi
Товариства.
Товариство не створює резерву судових витрат, що не вiдповiдає вимогам МСБО
37 та Облiковiй полiтицi Товариства, а також частково дотримується вимог
МСБО 12 при визначеннi розмiру вiдстроченого податку.
Товариством внесено змiни до порядку складання фiнансової звiтностi,
внаслiдок чого у фiнансовiй звiтностi вiдображенi поточнi заборгованостi та
зобов'язання, а також доходи на загальну суму 3 136тис.грн., якi не мають
пiдтвердження, що не вiдповiдає вимогам МСБО 1, МСФЗ 9, МСБО 18. Пов'язанi
з цим iншi невiдповiдностi методологiчного характеру виявленi в сумi 4
918тис.грн.
За умови проведення вiдповiдних коригувань вiд'ємне значення фiнансового
результату буде збiльшено на 8054тис.грн.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, фiнансовi звiти (Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про

рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал), за винятком впливу
зауважень, наведених у попередньому параграфi, вiдображають достовiрно в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016
року та результати його дiяльностi за 2016 рiк, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Розмiр чистих активiв Товариства
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016р., визначений згiдно
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд
17.11.2004 р. № 485, має вiд'ємне значення в розмiрi (368017)тис.грн., що є
меншим вiд розмiру статутного капiталу Товариства та не вiдповiдає вимогам
чинного законодавства. Зокрема, пунктом 155.3 статтi 155 Цивiльного кодексу
України встановлено, що
Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного
капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Аудитори рекомендують Товариству вжити заходiв щодо приведення показника
вартостi чистих активiв у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства.
Виявлення суттєвих невiдповiдностей у фiнансовiй звiтностi
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В ходi
аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Iнформацiя, про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути
на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни
вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
1. Змiна складу посадових осiб емiтента

Згiдно отриманої iнформацiї, протягом 2016 року вiдбулись наступнi змiни у
складi органiв управлiння Товариства:
вiдкликано (достроково припинено) повноваження членiв Наглядової ради:
Баррi Леонарда - Голови Наглядової ради,
Шейна Майкла Кармодi - члена Наглядової ради,
Джона Френсiса Маддена - члена Наглядової ради;
обрано наступних членiв:
Баррi Леонарда (Barry Leonard) - менеджера по країнi (Україна) Компанiї
СiАрЕйч Юроп Матiрiалс (CRH Europe Materials),
Девiда Гайрi (David Guiry) - фiнансового директора ПАТ "Подiльський
цемент",
Клауса Айхаса (Klaus Eichas) - директора з виробництва цементу (Україна)
Компанiї СiАрЕйч Юроп Матiрiалс (CRH Europe Materials),
Вказанi змiни ухваленi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р.
(Протокол № 20 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р.).
На засiданнi новообраної Наглядової ради Товариства 26.04.2016р. її головою
обрано Баррi Леонарда (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 26.04.2016р.).
Також, на засiданнi Наглядової ради вiд 11.05.2016р. прийнятi наступнi рiшення:
звiльнено (припинено повноваження) членiв Правлiння:
Марущака Романа Дмитровича - Голови Правлiння;
Звiринського Андрiя Богдановича - члена Правлiння;
та обрано (призначено) членами Правлiння:
Маккеона Кевiна Джерарда - Головою Правлiння;
Звiринського Андрiя Богдановича - комерцiйним директором ПАТ
"Миколаївцемент" - членом Правлiння.
Рiшення Наглядової ради оформленi Протоколом засiдання Наглядової ради вiд
11.05.2016р.
2. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв та
iнше
За iнформацiєю, отриманою вiд Товариства, протягом 2016 року рiшення про
утворення фiлiй не приймались.
3. Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Протягом звiтного перiоду не вiдбулось змiн у складi власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Власником, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй є CRH MYKOLAIV
HOLDING / СiАрЕйч Миколаїв Холдинг (Францiя) - 99,2646%, що становить 155
473 705 акцiй на суму 38 868 426,25грн.

4. Виконання значних правочинiв.
Протягом перевiреного перiоду Товариство здiйснювало значнi правочини у
розмiрах, що перевищують 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, що, вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону України "Про
акцiонернi товариства", вимагає отримання рiшення на укладення даного
правочину Загальними зборами акцiонерiв.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 26.04.2016р. (Протокол № 20 вiд
26.04.2016р.), було прийнято рiшення щодо попереднього схвалення укладення
протягом не бiльше одного року з моменту прийняття цього рiшення значних
правочинiв, ринкова вартiсть кожного з яких перевищує 25% вартостi активiв
Товариства та сукупна вартiсть яких не перевищує 140% вiд вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якi
вiдповiдають наступним критерiям:
отримання кредитiв, позик;
придбання сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт,
послуг для потреб виробництва та/або дiяльностi Товариства.
Одночасно, уповноважено керiвника виконавчого органу Товариства або особу,
що виконує його обов'язки, пiдписувати данi договори, додатки, додатковi угоди,
специфiкацiї, iншi необхiднi документи до даних договорiв та вчиняти iншi
необхiднi дiї.
За Договором поставки № 11-322 вiд 29.07.2011р., укладеним з ПАТ
"Подiльський Цемент", Товариство придбало клiнкеру на суму 470 696тис.грн.
Додатковою угодою № 26022015 вiд 26.02.2015р. до даного Договору його дiя
продовжена на 2016 рiк з можливiстю наступної щорiчної пролонгацiї на один
рiк до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
Iнших значних правочинiв, якi б вимагали отримання рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв, протягом 2016 року Товариством не укладалось.
Також, протягом перевiреного перiоду Товариство здiйснювало значнi
правочини у розмiрах, що перевищують 10% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, що, вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону
України "Про акцiонернi товариства", вимагає отримання рiшення на укладення
даного правочину Наглядовою радою Товариства.
Товариством укладено Контракт № 1/OZ/2016 вiд 30.05.2016р. з Компанiєю
"Grupa Ozarow S.A." (Польща), згiдно якого у 2016 роцi отримано клiнкеру на
суму 76 976тис.грн. Згода про укладення даного Контракту надана Наглядовою
радою 30.05.2016р. (Протокол засiдання вiд 30.05.2016р.).

Iншi значнi правочини протягом перевiреного перiоду Товариством не
укладались.
Отже, у перевiреному перiодi Товариством дотримано вимоги статтi 70 Закону
України "Про акцiонернi товариства" в частинi отримання вiдповiдних рiшень на
здiйснення значних правочинiв.
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено
фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам
звiтностi, згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Iншi питання
Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння
Протягом перiоду, охопленого перевiркою, керiвними органами Товариства
постiйно вживались заходи з метою забезпечення стабiльної та ритмiчної
дiяльностi Товариства та покращення рiвня корпоративного управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Наглядовою радою була призначена дата проведення Загальних зборiв
акцiонерiв на 26.04.2016р. та затверджено порядок денний (Протокол засiдання
Наглядової ради вiд 03.03.2016р.)
При цьому, Товариство належним чином iнформувало своїх акцiонерiв про дати
проведення загальних зборiв. Вiдповiдну iнформацiю було розмiщено на веб сторiнцi Товариства у мережi Iнтернет http://mykcement.com.ua/dlya-akcioneriv/
24.03.2016р., розкрито у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР
24.03.2016р., опублiковано у Бюлетенi "Цiннi папери України" № 53 за
24.03.2016р.
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв мiстило iнформацiю про дату, час
та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного iз
зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери могли ознайомитися з
вищеназваними документами.
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв в перевiреному перiодi
надсилалися акцiонерам своєчасно (не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення
Загальних зборiв).
Реєстратор звiтується перед Товариством про своєчаснiсть надсилання
повiдомлень про скликання загальних зборiв акцiонерiв шляхом надання спискiв
на вiдправлення простих листiв (в межах України фiзичним особам -

акцiонерам), рекомендованих листiв (юридичним особам - акцiонерам,
резидентам України) та мiжнародної кореспонденцiї (юридичним особам акцiонерам, нерезидентам України), що мiстять вiдмiтку поштового вiддiлення
про отримання кореспонденцiї для подальшої її вiдправки адресату.
Заперечень та пропозицiй щодо процедури скликання Загальних зборiв
акцiонерiв, а також пропозицiй по питаннях порядку денного пiсля направлення
повiдомлень вiд акцiонерiв не надходило.
Iнформацiйна полiтика Товариства спрямована на забезпечення рiвних прав та
можливостей акцiонерiв щодо вiльного та необтяжливого доступу до iнформацiї
щодо дiяльностi Товариства. З метою реалiзацiї права акцiонера на iнформацiю,
а також забезпечення оперативностi в її поданнi, Товариство використовувало в
перевiреному перiодi наступнi засоби iнформування: видача (пересилка поштою)
iнформацiї у паперовому виглядi, ознайомлення з документами за мiсцем
розташування Правлiння Товариства, розкриття iнформацiї через засоби масової
iнформацiї, iнформування акцiонерiв через Iнтернет - портали, iнформування
громадськостi та акцiонерiв в ходi публiчних виступiв посадових осiб
Товариства.
Наглядова рада протягом 2016 року проводила свої засiдання у вiдповiдностi до
Статуту Товариства, на яких розглядала поточнi питання господарської
дiяльностi, приймала рiшення про призначення загальних зборiв акцiонерiв,
погоджувала проекти нових редакцiй Статуту, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правлiння для затвердження на Загальних зборах акцiонерiв
26.04.2016р. (Протокол засiдання вiд 03.03.2016р.), надавала дозволи на
укладення значних правочинiв та уповноважувала посадових осiб на їх
пiдписання (Протоколи засiдань вiд 29.04.2016р. та 30.05.2016р.). Завдяки
iнформацiйнiй полiтицi, методи та механiзм дiї якої описано вище, Товариство
забезпечило наявнiсть своєчасної та вичерпної iнформацiї про свою дiяльнiсть,
основнi фiнансовi та виробничi показники. З метою пiдтвердження достовiрностi
фiнансової звiтностi Товариством, у вiдповiдностi до чинного законодавства,
щороку проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежним
аудитором. Отриманий висновок в обов'язковому порядку пiдлягає розгляду
Загальними зборами акцiонерiв.
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 26.04.2016р. (Протокол № 20 вiд
26.04.2016р.), затверджено Звiти Голови правлiння та Наглядової ради
Товариства за 2014 - 2015 роки та прийнятi рiшення про джерела погашення
збиткiв за 2014 - 2015 рiк, зокрема, за рахунок нерозподiленого прибутку
попереднiх рокiв та прибутку наступних рокiв. Крiм того, ухваленi рiшення про
невиплату дивiдендiв за 2014 - 2015 роки, про змiни у складi органiв управлiння
Товариства, а також, по iнших питаннях, що стосуються господарської

дiяльностi Товариства i знаходяться в компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається
на управлiнський персонал Товариства.
Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок
шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських
процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi
аудитори отримали достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi
достатньої впевненостi аудитори дiяли пiд час проведення аудиторської
перевiрки у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянувши
можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю та визнають
той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для виявлення помилок,
можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкацiї ризику суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства.
Фiнансова стiйкiсть (платоспроможнiсть) Товариства
Станом на 31.12.2016 року фiнансовий стан Товариства характеризується
достатньою платоспроможнiстю та лiквiднiстю щодо погашення поточної
заборгованостi коштами чи оборотними активами.
Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, автономiї) (КФС) та
структури капiталу (фiнансування) (КСК) знаходиться за межами оптимальних
значень, що свiдчить про невiдповiдне спiввiдношення власних коштiв (власного
капiталу) до вартостi майна, а також власних та позикових ресурсiв.
Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає об?рунтовану пiдставу для
висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати
дiяльнiсть та його платоспроможнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами
МСА 570 "Безперервнiсть".
Подiї пiсля дату балансу
Подiй пiсля дату балансу, що можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства
та вимагають коригування показникiв даної фiнансової звiтностi, не встановлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму, що проводила перевiрку.

Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ера Аудит".
Код ЄДРПОУ: 35287068.
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 79007 м. Львiв вул. Шолом - Алейхема
буд. 7/4, телефон (050) 6903427.
Номер, дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: серiя А01 № 203785 вiд
26.07.2007р., виданий виконкомом Львiвської мiської ради (державний
реєстратор Кiх С.Б.), № запису 14151050002018053.
Номер, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть
здiйснювати
аудиторську дiяльнiсть: № 4033 вiд 27.09.2007р., видане
згiдно рiшення Аудиторської палати України 182/10, продовжене до
05.07.2017р.
Iншi вiдомостi: Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0157,
видане згiдно до Рiшення Аудиторської палати України 26.01.2017 року № 338/3.
Даний Висновок (звiт) складено у 4-х примiрниках.
До цього висновку додається iнформацiя про:
1. Вступний параграф (iнформацiя про юридичну особу).
2. Класифiкацiю та оцiнка активiв.
3. Класифiкацiю та оцiнка зобов'язань.
4. Класифiкацiю та оцiнка власного капiталу.
5. Сплату статутного фонду (капiталу).
6. Реальнiсть та точнiсть визначення чистого прибутку, вiдображеного у
фiнансовiй звiтностi.
7. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних
окремих форм звiтностi один одному.
8. Довiдка про фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор

Наталка Головата

Незалежний Аудитор
(сертифiкат серiї "А" №006479,
виданий за рiшенням АПУ
вiд 18 грудня 2008 року №197/2.
Рiшенням АПУ 281/2 вiд 31.10.2013р.
термiн дiї продовжено до 18.12.2018р.)
Висновок (звiт) складено 27 квiтня 2017 року.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Миколаївцемент"
Львівська область, м.Миколаїв

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

00293025

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво цементу
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 182
Адреса, телефон: 81600 м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе,1, +380324141105
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

4623010100
230
26.51.0

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

15 103
29 076
( 13 973 )
230 136
203 003
478 846
( 275 843 )
0
0
(0)
0
0
(0)

12 476
29 595
( 17 119 )
217 604
220 203
499 412
( 279 209 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

3 216
0
31 536
0
0

3 216
0
11 756
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
482 994

0
465 254

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

74 762
38 273
7 135
29 354
0
0
0
0

104 805
46 687
0
58 118
0
0
0
0

1125

40 439

58 351

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

16 553
11 138
8 662
0
0
3 631
0
41 580
0
41 580
0
0

20 836
11 940
5 097
0
0
3 408
0
331 647
0
331 647
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
188 103

0
0
0
0
0
530 987

1200

0

0

1300

671 097

996 241
На кінець
звітного
періоду
4
39 156
0
0
-6 851
0
0
0
-400 322
(0)
(0)
0
-368 017

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

39 156
0
0
-2 302
0
0
0
-330 989
(0)
(0)
0
-294 135

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник
Головний бухгалтер

Маккеон Кевiн Джерард
Бучко О.Т.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
615 842
28 971
0
0
0
0

0
0
0
697 700
35 058
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
644 813

0
0
0
0
0
0
0
732 758

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
176 299
1 463
0
775
835
1 408
0
0
0
10 698
0
0
128 941
320 419

0
395 993
1 237
0
270
966
1 060
0
0
0
6 285
0
0
225 690
631 500

1700

0

0

1800
1900

0
671 097

0
996 241

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Миколаївцемент"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

00293025

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

936 762

683 347

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 775 258 )
(0)

( 568 757 )
(0)

2090

161 504

114 590

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
21 653

0
0
0
10 041

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 32 368 )
( 6 305 )
( 58 252 )

( 28 275 )
( 5 231 )
( 44 415 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

86 232

46 710

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 73 707 )
(0)
( 81 858 )
0

0
0
( 65 075 )
(0)
( 211 231 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 69 333 )
0

( 229 596 )
9 422

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 69 333 )

( 220 174 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

5 548
5 548

3 529
216 645

( 999 )

( 635 )

-4 549
-73 882

-217 280
-217 280

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
476 666
Витрати на оплату праці
2505
26 518
Відрахування на соціальні заходи
2510
5 274
Амортизація
2515
8 848
Інші операційні витрати
2520
58 252
Разом
2550
575 558
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
156 625 564
156 625 564
-0,440000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
451 742
33 472
9 521
19 400
132 543
646 678
За аналогічний
період
попереднього
року
4
156 625 564
156 625 564
-1,410000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
Головний бухгалтер

Маккеон Кевiн Джерард
Бучко О.Т.

2615

-0,440000

-1,410000

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Миколаївцемент"

за ЄДРПОУ

00293025

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 117 514
0
0
0
0
371 239
0

792 944
2 863
0
0
0
156 897
0

3025

841

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 789 158 )
( 19 071 )
( 6 370 )
( 57 104 )
(0)

( 462 287 )
( 15 122 )
( 3 842 )
( 44 016 )
(0)

3117

( 32 227 )

( 29 805 )

3118

( 18 745 )

( 13 785 )

3135
3140
3145

( 301 804 )
(0)
(0)

( 238 536 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 26 020 )
290 067

(0)
( 20 266 )
168 635

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Iнформацiя про Пiдприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївцемент" (далi - "Пiдприємство" або ПАТ
"Миколаївцемент") було зареєстровано вiдповiдно до законодавства України шляхом
приватизацiї активiв Миколаївського цементно-гiрничого комбiнату 19 квiтня 1995 року.
Основним видом дiяльностi Пiдприємства є виробництво та продаж сiрого цементу.
Зареєстрованою юридичною адресою Пiдприємства є Україна, Львiвська обл., м. Миколаїв, вул.
Стрийське шосе, 1.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв структура власного капiталу складала:
Акцiонери %
MYKOLAIV CRH HOLDING (Францiя) 99%
Iншi 1%
Разом 100%
Контроль над Пiдприємством опосередковано здiйснюється CRH plc (Iрландiя).
2.
Основа складання фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складана на основi принципу iсторичної вартостi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй
Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть
представлена в українських гривнях ("грн."), i всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не
зазначено iнше.
В попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Пiдприємство
складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
("П(с)БО"), а також окремо складало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, що надавалася акцiонерам та
зовнiшнiм користувачам. У зв'язку зi змiнами, внесеними до Закону "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року, Пiдприємство почало
використовувати МСФЗ як концептуальну основу складання фiнансової звiтностi замiсть
П(с)БО. Враховуючи той факт, що фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р.
була складена у вiдповiдностi до МСФЗ, Пiдприємство не має право застосовувати МСФЗ 1
"Перше застосування МСФЗ" щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Вiдповiдно, Пiдприємство не розкриває в цiй фiнансовiй звiтностi влив переходу на МСФЗ,
оскiльки таке розкриття було зроблене в попереднi звiтнi перiоди коли Пiдприємство склало
першу фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
В зв'язку з використанням МСФЗ як єдиної законодавчо встановленої концептуальної основи
для складання фiнансової звiтностi, Пiдприємство зобов'язане застосовувати форми фiнансових
звiтiв, а саме баланс (форма №1), звiт про фiнансовi результати (форма №2), звiт про рух
грошових коштiв (форма №3), та звiт про власний капiтал (форма №4), що затвердженi
Мiнiстерством фiнансiв України.
Принцип безперервностi дiяльностi
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Пiдприємство понесло збиткiв до оподаткування на
суму 79 895 тис. грн. (217 280 тис. грн. в 2015 роцi).
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає,
що Пiдприємство отримає допомогу материнської компанii та зможе реалiзувати свої активи та
погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
3.
Змiни в облiковiй полiтицi та примiтках
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася у попередньому

звiтному роцi, за винятком наведених нижче нових або переглянутих Стандартiв МСФЗ, якi
пiдприємство застосувало з 1 сiчня 2015 року:
Поправки до МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправки до стандарту роз'яснюють вимоги до того, яким чином внески працiвникiв чи третiх
осiб, пов'язаних з послугами повиннi бути вiднесенi на перiод надання послуг.
4.

Основнi положення облiкової полiтики

Перерахунок iноземних валют
Ця фiнансова звiтнiсть подана в українських гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою та
валютою подання звiтностi Пiдприємства та його дочiрнiх пiдприємств.
Операцiї, деномiнованi у валютах, що не є функцiональною валютою вiдповiдного пiдприємства
(iноземнi валюти), первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що
дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi,
вiдображенi за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом,
що дiє на дату первiсної транзакцiї.
Усi курсовi рiзницi, що виникли, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням зносу та збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Вiдсотки за позиками, пов'язаними з фiнансуванням значних проектiв будiвництва, якi понесенi
в процесi дослiдної дiяльностi пiсля 1 сiчня 2010 року, капiталiзуються у вартiсть проекту.
Процентна ставка, що застосовується для визначення суми вартостi капiталiзованих вiдсоткiв, це
фактична процентна ставка в разi специфiчних запозичень або середня процентна ставка по
запозиченням Пiдприємства.
Знос нараховується наступним чином:
o
знос кар'єрiв визначається за допомогою спiввiдношення видобутих протягом року тонн
до оцiночних загальних потужностей видобутку ресурсу протягом строку корисного
використання;
o
будiвлi та споруди амортизуються прямолiнiйним методом протягом строку корисного
використання (вiд 1 до 5 рокiв);
o
Машини, обладнання та iнших категорiї основних засобiв амортизуються прямолiнiйним
методом протягом строку корисного використання (вiд 1 до 5 рокiв).
Первiсна вартiсть (або умовна вартiсть) активiв розподiляється на певнi статтi витрат в
залежностi вiд їх чiтких характеристик. Кожна категорiя витрат являє собою складову з певним
строком корисного використання. Строки корисного використання переглядаються на
регулярнiй основi, i змiни в оцiнцi, в разi необхiдностi, враховуються на перспективнiй основi.
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв,
якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при
проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi
балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для
такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.
Знос вiдображається у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг),
адмiнiстративних витрат чи витрат на збут, згiдно функцiонування вказаних активiв.
Знецiнення основних засобiв та амортизованих нематерiальних активiв
У випадках, коли iснують ознаки можливого знецiнення нематерiальних активiв та основних
засобiв, проводиться тестування активу на предмет знецiнення. Метою цього тесту є порiвняння
чистої балансової вартостi активу з сумою очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного

вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує
надходження грошових коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу є бiльша з двох сум: справедлива вартiсть активу або
одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, або вартiсть його
подальшого використання. Коли балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного
вiдшкодування, вважається, що актив знецiнений, i його вартiсть списується до суми
очiкуваного вiдшкодування, витрати вiд знецiнення визнаються у "Iнших операцiйних
витратах".
Пiсля такого сторнування амортизацiйнi витрати майбутнiх перiодiв коригуються таким чином,
щоб забезпечити планомiрне списання переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням
його залишкової вартостi протягом решти строку його корисного використання.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд знецiнення,
визнаний стосовно активу ранiше, вже не iснує або зменшився, окрiм гудвiлу. Ранiше визнаний
збиток вiд знецiнення сторнується тiльки в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з моменту визнання
останнього збитку вiд знецiнення. У такому разi балансова вартiсть активу збiльшується до суми
очiкуваного вiдшкодування. Збiльшена шляхом сторнування збитку вiд зменшення корисностi
балансова вартiсть активу не повинна перевищувати ту його балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), яка мала б мiсце, якби збиток вiд знецiнення не був вiдображений у
складi прибуткiв та збиткiв попереднiх рокiв.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв визначається за середньозваженим методом та включає витрати понесенi
при придбаннi, виробництвi та доробцi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного
виробництва включає вiдповiднi виробничi накладнi витрати розрахованi на основi нормального
завантаження виробничих потужностей.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку та витрат, необхiдних для реалiзацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти у балансi включають грошовi кошти в банках, високолiквiднi
iнвестицiї та еквiваленти грошових коштiв що не характеризуються суттєвими звiнами їх
вартостi та строком погашення до трьох мiсяцiв з дати придбання. Iнвестицiї, якi класифiкованi
як еквiваленти грошових коштiв, з термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, та з опцiєю
дострокового виходу, яка може бути реалiзована без штрафних санкцiй у будь-який час або
максимум кожнi три мiсяцi.
Залишки коштiв iз обмеженням не використання, якщо такi є, виключаються зi складу грошових
коштiв та їх еквiвалентiв, презентованих у балансi i в звiтi про рух грошових коштiв та
класифiкуються в iнших необоротних активах.
Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю та
облiковiється у подальшому за амортизацiйною вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки виключаючи резерв на обезцiнення.
Iншi фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть,
iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi
фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.
Пiдприємство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату укладання угоди.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. Пiдприємство не класифiкувало жодних фiнансових
активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку

або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Довгостроковi кредити та дебiторська заборгованiсть включена до рядка "Iншi необоротнi
активи" балансу вiдображається за справедливою вартiстю.
i.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення у результатi
однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку
понесення збитку"), що мали вплив, який пiддається надiйнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв. Ознаки знецiнення
можуть мiстити в собi вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих
фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або неналежно
здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що
ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм
цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження, що
пiддається оцiнцi, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом,
зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що перебувають у
певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань iз виплати боргiв.
Стосовно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, довгострокових кредитiв наданих
спiвробiтниками, Пiдприємство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак
знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами,
що не є iндивiдуально значимими. Якщо Пiдприємство визначає, що об'єктивнi ознаки
знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його
значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними
характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на
колективнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або
продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до колективної оцiнки на
предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi).
Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною
ефективною процентною ставкою. Якщо процентна ставка за позицiєю є змiнною, ставка
дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну процентну
ставку.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку
визнається у звiтi про фiнансовi результати. Нарахування процентного доходу за зниженою
балансовою вартiстю триває, ?рунтуючись на первiснiй процентнiй ставцi за активом. Позики
разом iз вiдповiдними резервами списуються, якщо вiдсутня реальна перспектива їх
вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане
Пiдприємству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення
збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення,
сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом
коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту
згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
ii.
Припинення визнання
Фiнансовий актив (або, де застосовно, частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися у балансi, якщо:
o
строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
o
Пiдприємство зберiгає свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але бере на

себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi та
без суттєвої затримки за "транзитною" угодою; або Пiдприємство передала свої права на
отримання грошових потокiв вiд активу та або (a) передала практично всi ризики та вигоди вiд
активу, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою практично всiх ризикiв та вигiд вiд
активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Пiдприємство передало всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або
уклала транзитну угоду, i при цьому не передала, але й не зберiгає за собою практично всiх
ризикiв та вигiд вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається у
тiй мiрi, в якiй Пiдприємство продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Пiдприємство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i
вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi
Пiдприємством.
Триваюча участь, яка набуває форми гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з
таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої
може вимагатися вiд Пiдприємства.
Фiнансовi зобов'язання
i.
Первiсне визнання та подальша оцiнка
Фiнансовi зобов'язання групи включаєть в себе торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
банкiвськi овердрафти (в нас таких немає), кредити та позики. Фiнансовi зобов'язання первiсно
визнаються за справедливою вартiстю, скоригованою у випадку кредитiв та позик на
безпосередньо пов'язанi з ними транзакцiйнi витрати. Позики пiд низькi вiдсотки спочатку
вiдображаються за поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Прибуток вiд
первiсного визнання позики пiд низький вiдсоток, який являє собою рiзницю мiж номiнальною
вартiстю фiнансового зобов'язання та його справедливою вартiстю, визнаються у складi
прибуткiв i збиткiв як фiнансовий дохiд, за винятком випадкiв, коли фiнансове зобов'язання
виникає перед пiдприємством, що знаходиться пiд спiльним контролем, в цьому випадку
прибуток вiд первiсного визнання фiнансових зобов'язань зараховується до iнший додаткового
капiталу.
Пiсля первiсного визнання, у подальшому фiнансовi зобов'язання Пiдприємства оцiнюються за
амортизацiйною вартiстю з використанням методу методу ефективної процентної ставки або за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
ii.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови
iснуючого зобов'язання первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
фiнансовi результати.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума поданню в
балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й
одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Пiдприємство не має фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках. Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива
вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати
використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових

потокiв або iншi моделi оцiнки.
Власний капiтал
Звичайнi акцiї
Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском звичайних акцiй, вiдображаються як
утримання з капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
Резерви
Загальнi
Пiдприємство визнає резерви, коли вона має юридичне або конструктивне зобов'язання у
результатi минулих подiй, врегулювання яких призведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять
економiчнi вигоди для Пiдприємства.
Якщо Пiдприємство планує вiдшкодувати деякi або всi її резерви, наприклад, за договором
страхування, сума вiдшкодування вiдображається як окремий актив, але тiльки тодi, коли таке
вiдшкодування майже не викликає сумнiвiв. Витрати, що вiдносяться до резерву,
вiдображаються через прибутки та збитки за вирахуванням вiдшкодування.
Якщо ефект тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви повиннi дисконтуватися за поточною
ставкою до оподаткування, яка вiдображає, в разi необхiдностi, ризики, притаманнi даним
зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування збiльшення резерву з плином часу визнається як
фiнансовi витрати.
Резерв на рекультивацiю земель
В разi, якщо Пiдприємство на законних пiдставах, договором або конструктивно повинно
рекультивувати дiлянку кар'єра, очiкуванi витрати на рекультивацiю нараховуються i
визнаються в собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на основi рiвня
виробництва та темпiв виснаження протягом термiну служби кар'єра. Очiкуванi майбутнi
витрати щодо вiдомих вимог по вiдновленню визначаються на основi дiлянки та розраховуються
як поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх витрат.
Резерви по реструктуризацiї
Резерви по витратам на реструктуризацiю визнаються в разi, якщо плани по реструктуризацiї
оформленi та схваленi керiвництвом Пiдприємства, та Пiдприємство донесло об?рунтованi
очiкування тим, кого вони стосуються, щодо виконання плану або початком його здiйснення,
або проголошенням його головних особливостей тим, кого вiн стосується. Цей резерв
включатиме тiльки прямi витрати, пов'язанi з реструктуризацiєю, зокрема вихiдна допомога,
ранiй вихiд на пенсiю, витарати на перiод повiдомлення, та iншi витрати, якi безпосередньо
пов'язаннi з закриттям об'єктiв або скорочення виробництва.
Витрати на вiдновлення навколишнього середовища
Понесенi витрати, якi призводять до майбутнiх економiчних вигод, таких як подовження
термiну корисного використання, збiльшеної кiлькостi або пiдвищення безпеки, i тi витрати, якi
понесенi задля пом'якшення або запобiгання забрудненню навколишнього середовища в
майбутньому, капiталiзуються. Якщо Пiдприємство визначає, що цiлком ймовiрно, що
зобов'язання по екологiчним витратам iснують i що їх вирiшення призведе до зменшення
ресурсiв, оцiнка майбутнього вiдновлення вiдображається як забезпечення, без взаємозалiку з
умовними страховими вiдшкодуваннями (тiльки вiртуально певнi страховi вiдшкодування
вiдображаються як активи в балансi).
Витрати на охорону навколишнього середовища, якi не включенi до списку вище, вiдносяться на
витрати по мiрi їх виникнення.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Державна пенсiйна система
Пiдприємство веде облiк пенсiйних витрат, пов'язанних з визначенним внеском, тодi коли вони
виникають (у "собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)", "адмiнiстративних
витрат" або "витрат на збут" в залежностi вiд бенефiцiарiв плану).
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi довгостроковi виплати працiвникам, якi
фiнансуються Пiдприємством

Пiдприємство здiйснює встановленi згiдно з дiючими протягом року нормами вiдрахування до
Державного пенсiйного фонду України, виходячи з розмiру виплачуваної заробiтної плати. Цi
вiдрахування вiдносяться на витрати у перiодi нарахування вiдповiдних витрат iз заробiтної
плати. Цi пенсiї та плани з встановленими виплатами по звiльненю не забезпеченi
фiнансуванням.
Оцiнка пенсiйних зобов'язань Пiдприємства розраховується раз на рiк вiдповiдно до положень
МСБУ 19 iз залученням незалежних актуарiїв, з використанням методу прогнозованої умовної
одиницi. Даний метод передбачає найкращi актуарнi припущення, включаючи ймовiрну
тривалiсть служби спiвробiтникiв, фiнальнi виплати спiвробiтникам, очiкувану середню
тривалiсть життя.
Зобов'язання Пiдприємства дисконтуються використовуючи вiдповiдну ставку дисконтування.
Зобов'язання визнаються на частку вигоди, яку заробили спiвробiтники за наданi послуги.
Зобов'язання за встановленими виплатами включають в себе поточну вартiсть зобов'язання за
встановленними виплатами та вартiсть минулих послуг.
Податки
Витрати або вигоди з податку на прибуток включають в себе поточнi та вiдстроченi податки.
Податок на прибуток вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, за винятком сум, що
належать до операцiй, якi визнанi безпосередньо у складi капiталу, i в цьому випадку вiн
визнається в капiталi.
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
що пiдлягає сплатi податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування
поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового
законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для
цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку. Вiдстроченi
податковi зобов'язання визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають
оподаткуванню, окрiм випадкiв, коли виникає такi тимчасовi рiзницi виникають в результатi
первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням
бiзнесу, i не має (на момент здiйснення) жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований
прибуток (податковий збиток).
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що або дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:

o
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;
o
дебiторська i кредиторська заборгованiсть, а також аванси отриманi на передоплати,
вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до iнших поточних активiв та iнших поточних зобов'язань.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який потребує значного часу для готовностi до використання чи продажу,
капiталiзуються як частина вартостi вiдповiдних активiв. Усi iншi витрати за позиками
вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення. Витрати за позиками включають вiдсотки та
iншi витрати, понесенi пiдприємством у зв'язку з отриманням позикових коштiв.
Визнання доходiв
Дохiд визнається у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться
збiльшення економiчних вигiд для Пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно
визначена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди або
винагороди, яка буде отримана, за вирохуванням возвратiв, та будь-яких торгових i оптових
знижок, якi дозволенi на пiдприємствi. Пiдприємство оцiнює свої торговi домовленостi щодо
конктерних критерiїв для того, щоб визначити чи виступала вона ак принципал або агент. У
якостi агента доходи включають суму комiсiї, яка отримана або буде отримана. Наступнi
критерiї визнання повинi бути дотриманi для визнання виручки:
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються пiсля передачi права власностi покупцю, коли
значна частина ризикiв i вигiд вiд права власностi на продукцiю переходить покупцю та суму
доходу можна достовiрно оцiнити.
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються, якщо тiльки не iснує ймовiрнiсть, що буде необхiдно
зменшення економiчних ресурсiв для погашення зобов'язання, i сума може бути достовiрно
оцiнена. Вони повиннi бути розкритi, за винятком якщо ймовiрнiсть зменшення ресурсiв, що
мiстять економiчнi вигоди, є незначною. Умовний актив не визнається, але розкривається, якщо
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
5.
Суттєвi облiковi судження та оцiночнi значення
Судження та припущення
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, що
впливають на суми, вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Цi
оцiнки ?рунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату консолiдованого балансу. Такi оцiнки
пiдготовленi виходячи з припущення про безперевну дiяльнiсть, яке зроблене на основi наявної
iнформацiї i вiдповiдно до триваючої економiчної кризи i полiтичної нестабiльностi, що впливає
на ринок, у якому працює Пiдприємство. Цi прогнози не вiдображають можливої змiни
економiчної чи геополiтичної обстановки i може бути переглянута, якщо обставини, на яких
вони були заснованi змiнюються або нова iнформацiя стає доступною. Отже, фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Основнi оцiнки та припущення про майбутнi подiї, зроблених на звiтну дату, якi можуть являти
собою значний ризик необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань
протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче.
Знецiнення основних засобiв
Керiвництво Пiдприємства перiодично проводить тестування основних засобiв на предмет
знецiнення. Визначення знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi
включають, але не обмежуються, причиною, строком та сумою зменшення корисностi.
Знецiнення ?рунтується на аналiзi великої кiлькостi факторiв, таких як змiна в поточних

конкурентних умовах, очiкуваний пiдйом в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в
доступностi фiнансування, технологiчне зношення, припинення обслуговування, поточна
вартость замiщення та iншi змiни в обставинах, що вказують на наявнiсть знецiнення. Сума
очiкуваного вiдшкодування активу розраховується на основi моделi дисконтованих грошових
потокiв, якi вимагають вiд Пiдприємства зробити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв та також вибору об?рунтованої ставки дисконтування для розрахунку приведеної
вартостi грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи викорастину методологiю, можуть
вплинути на суму очiкуваного вiдшкодування.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює, строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, що
залишилися, не рiдше одного разу на рiк наприкiнцi кожного фiнансового року. У випадку, якщо
очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових
оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки".
Податок на додану вартiсть до вiдшкодування
Сума ПДВ до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується з метою
вiдображення змiни вартостi вкладених коштiв з урахуванням вiдсутностi ймовiрностi його
замiщення сумою ПДВ до сплати, що матиме мiсце протягом об?рунтовано короткого перiоду
часу (зазвичай дванадцять мiсяцiв) вiд дати балансу. Пiдприємство вважає, що у балансi на 31
грудня 2016 р. не вiдображенi суми ПДВ, який не може бути вiдшкодований.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Пiдприємство використовує метод актуарної оцiнки для визначення поточної вартостi
зобов'язань iз виплати винагород по закiнченнi трудової дiяльностi. При такому розрахунку
використовуються демографiчнi припущення щодо майбутнiх характеристик працiвникiв, що
мають право на пенсiйнi виплати (смертнiсть, як працiвникiв, так i пенсiонерiв, коефiцiєнт
плинностi кадрiв, непрацездатнiсть, достроковий вихiд на пенсiю тощо), а також фiнансовi
припущення (ставка дисконтування, майбутнiй рiвень зарплат).
Резерв на сумнiвну заборгованiсть
Значна частка судження використовується для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi та
вiдповiдного резерву пiд знецiнення. При визначеннi сумнiвної дебiторської заборгованостi
враховуються iсторичнi данi про поведiнку споживачiв продукцiї.
Чиста реалiзацiйна вартiсть запасiв
Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi готової продукцiї ?рунтується на найбiльш достовiрнiй
iнформацiї, наявнiй на дату розрахунку. У разi, якщо вартiсть запасiв не буде повнiстю
вiдшкодована, Пiдприємство буде змушене визнати витрати для списання запасiв до чистої
вартостi реалiзацiї.
Резерви
Резерви на вiдтворення навколишнього середовища та рекультивацiю земель (Примiтка 19):
резерви на вiдтворення навколишнього середовища та рекультивацiю земель вимагають
припущень по термiнам та ставкам дисконтування.
Резерви на судовi позови (Примiтка 19): юридичнi позови, у яких задiяна Пiдприємство,
оцiнюються юридичним департаментом. У деяких позовах, юридичний департамент може
звертатися за допомогою до сторонiх органiзацiй.
Припущення
Облiк окремих резервiв, окремих фiнансових iнструментiв та розкриття фiнансових активiв,
умовних активiв та зобов'язань на дату фiнансової звiтностi вимагає робити припущення.
Питання, по яких були здобленi припущення детально описанi у вiдповiдних примiтках до
фiнансової звiтностi.
6.
Стандарти, якi були випущенi але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску

фiнансової звiтностi Пiдприємства. До перелiку включенi випущенi стандарти та iнтерпретацiї,
якi Пiдприємство планує застосувати у майбутньому. Пiдприємство має намiр застосувати цi
стандарти з дати набрання ними чинностi.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї"
Змiни стосуються розкриття додаткової iнформацiї у зв'язку з прийняттям МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти". Застосовується одночасно iз застосуванням МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Стандарт випущений у липнi 2014 року, замiнив МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка". Дана версiя МСФЗ (IFRS) 9 замiнила всi попереднi версiї та стане обов'язковою для
застосування не ранiше 1 сiчня 2018 року з можливiстю дострокового застосування. По
вiдношенню до перiодiв, якi починаються ранiше 2018 року, можуть застосовуватись попереднi
версiї МСФЗ (IFRS) 9, при умовi, що вони вперше застосовуються до 1 сiчня 2015 року.
МСФЗ (IFRS) 9 не замiнює собою порядок облiку хеджування справедливої вартостi портфеля
вiдносно ризику процентної ставки (вимоги до "облiку макрохеджування"), оскiльки етап
проекту, присвячений макрохеджуванню, був вiдокремлений вiд проекту МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 9 зберiгає за собою вимоги МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка" по вiдношенню до визнання та припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань.
Всi фiнансовi iнструменти спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю з врахуванням
витрат на угоду (якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання не оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток чи збиток). МСФЗ (IFRS) 9 подiляє всi активи, якi зараз
входять у сферу застосування МСБО (IAS) 39 на 2 групи: якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю або оцiнюються за справедливою вартiстю. Борговi iнвестицiї, якi утримуються в
рамках бiзнес-моделi з метою отримання грошових потокiв, передбачених договором, у випадку,
коли грошовi потоки виникають у визначенi договором дати, представляють собою виплату
основного боргу та процентiв на непогашену частину боргу, повиннi оцiнюватись за
амортизованою вартiстю, якщо не вибраний iнший метод облiку активу за справедливою
вартiстю через прибуток чи збиток. Борговi iнструменти, якi утримуються в рамках
бiзнес-моделi, спрямованої на отримання грошових потокiв, передбачених договором, так i на
продаж фiнансових активiв, грошовi потоки за якими, виникають у визначенi договором дати, та
є виплатами основного боргу та процентiв за невиплаченою частиною боргу, повиннi
оцiнюватись за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо не вибраний iнший
метод облiку активу за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Всi iншi борговi
iнструменти повиннi оцiнюватись за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює базову модель облiку фiнансових iнвестицiй, передбачену МСБО
(IAS) 39.
Вимога до облiку хеджування, яка передбачена стандартом, не є обов'язковою до застосування.
При вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям, облiк хеджування дозволяє органiзацiї
вiдобразити у фiнансовiй звiтностi свою дiяльнiсть з управлiння ризиками, спiвставляючи
прибуток чи збиток вiд фiнансових iнструментiв хеджування iз збитками чи прибутками вiд
ризикiв, якi хеджуються.
Пiдприємство оцiнює вплив даного стандарту на фiнансовий стан або фiнансовi результати
дiяльностi Пiдприємства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
Поправки внесенi у груднi 2014 року роз'яснюють, що звiльнення вiд пiдготовки консолiдованої
фiнансової звiтностi дiє по вiдношенню до материнської компанiї, яка являється дочiрнiм
пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї.
Поправки, внесенi в вереснi 2014 року роз'яснюють, що в угодi iз асоцiйованою органiзацiєю чи
спiльним пiдприємством, розмiр признаного прибутку чи збитку залежить вiд того чи є
проданий чи внесений в капiтал актив бiзнесом.
Застосування даного стандарту не вплине на фiнансовий стан або фiнансовi результати
дiяльностi Пiдприємства.

Поправки вступають в силу з 1 сiчня 2016 року з можливiстю дострокового застосування.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Поправки стосуються вiдображення в облiку придбання долi участi в спiльнiй дiяльностi у
випадках, коли дiяльнiсть є окремим бiзнесом. Застосовується з 1 сiчня 2016 року з можливiстю
дострокового застосування.
Застосування цього стандарту не вплине на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi
пiдприємства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах
господарювання"
Поправки, внесенi у груднi 2014 року, роз'яснили, що iнвестицiйна органiзацiя, яка оцiнює свої
дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю, повинна розкривати iнформацiю по вiдношенню до
iнвестицiйних органiзацiй вiдповiдно до вимог стандарту. Поправки вступають в силу з 1 сiчня
2016 року з можливiстю дострокового застосування.
Поправка впливає виключно на розкриття iнформацiї та не стосується фiнансового стану або
фiнансових результатiв дiяльностi Пiдприємства.
МФСЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання"
Регулює вимоги до вiдображення у фiнансовому облiку "залишкiв за рахунками вiдстрочених
тарифних рiзниць", якi виникають, коли пiдприємство постачає товари, або надає послуги
клiєнтам за цiною чи ставкою, по вiдношенню до якої встановлюється тарифне регулювання.
Запровадження стандарту не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi
Пiдприємства.
Застосовується для першої рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ за перiоди, якi
починаються з 1 сiчня 2016 року з можливiстю дострокового застосування.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"
В травнi 2014 року опублiковано МСФЗ (IFRS) 15, який встановлює детальну модель облiку
доходу за договорами iз клiєнтами для пiдприємств. Пiсля введення в дiю МСФЗ (IFRS) 15
замiнить дiючi стандарти признання доходу, включаючи МСФЗ 18 "Дохiд", МСФЗ 11 "Облiк
будiвельних контрактiв" i вiдповiднi iнтерпретацiї.
Ключовий принцип МСФЗ (IFRS) 15: пiдприємство признає дохiд по мiрi передачi товарiв та
послуг клiєнтам в сумi, яка вiдповiдає винагородi. Зокрема стандарт вводить модель п'яти
крокiв признання доходiв:
Етап 1: Визначити угоду (угоди) з клiєнтом
Етап 2: Визначити зобов'язання за угодою
Етап 3: Визначити вартiсть угоди
Етап 4: Розподiлити вартiсть угоди мiж зобов'язаннями за угодою
Етап 5: Визнати дохiд, по мiрi виконання зобов'язань пiдприємством за договором
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15 пiдприємство визнає дохiд пiсля чи по мiрi виконання
зобов'язань, тобто пiсля передачi клiєнту контролю над вiдповiдними товарами чи послугами.
Стандарт включає детальнi вимоги до облiку рiзних типiв угод, крiм того стандарт вимагає
розкриття бiльшого об'єму iнформацiї.
Пiдприємство очiкує, що застосування стандарту в майбутньому може вплинути на суми та
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Проте, ?рунтовну оцiнку впливу
МСФЗ (IFRS) 15 пiдприємство може зробити пiсля проведення детального аналiзу.
Застосовується з 1 сiчня 2017 з можливiстю дострокового застосування.
Поправки до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки до стандарту прийнятi у груднi 2014 року в рамках iнiцiативи в сферi розкриття
iнформацiї по вiдношенню до рiвня суттєвостi та агрегування, а також структури примiток до
фiнансової звiтностi. Поправки застосовуються з 1 сiчня 2016 року з можливiстю дострокового
застосування.
Поправка впливає виключно на подання iнформацiї та не стосується фiнансового стану або
фiнансових результатiв дiяльностi Пiдприємства.

Поправки до МСБО 16 (IAS) "Основнi засоби" та Поправки до МСБО 38 (IAS) "Нематерiальнi
активи" Роз'яснення допустимостi застосування окремих методiв експлуатацiї.
Дiє по
вiдношенню до рiчних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2016 року, з можливiстю дострокового
застосування.
Поправки до МСБО 16 (IAS) та Поправки до МСБО 38 (IAS) забороняють пiдприємствам
амортизувати основнi засоби пропорцiйно виручцi. Пiсля внесення змiн МСБО 38 (IAS) вводить
презумпцiю того, що виручка не являється належною основою для амортизацiї нематерiального
активу. Дана презумпцiя може бути заперечена у випадках, зазначених у поправках.
В даний момент пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї для основних
засобiв та нематерiальних активiв, та вiдповiдно Пiдприємство не очiкує, що застосування
поправок до МСФО 16 (IAS) та МСБО 38 (IAS) суттєво не вплине на фiнансову звiтнiсть
пiдприємства.
Поправки до МСБО 16 (IAS) та Поправки до МСБО 41 (IAS) "Сiльське господарство:
плодоноснi рослини"
Дiє по вiдношенню до рiчних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2016 року, з можливiстю
дострокового застосування.
Поправки дають визначеннi плодоносних рослин та вимагають, що бiологiчнi активи, якi
вiдповiдають визначенню плодоносної рослини, вiдображались в облiку як основнi засоби
вiдповiдно до МСФО 16 (IAS).
Пiдприємство передбачає, що застосування даних поправок не здiйснить впливу на фiнансову
звiтнiсть пiдприємства, оскiльки Пiдприємство не займається сiльськогосподарською
дiяльнiстю.
Поправки до МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"
Поправки перенесли вимоги щодо консолiдацiї фiнансової звiтностi iз МСБО (IAS) 27 в МСФЗ
(IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть".
Поправки вiдновили метод дольової участi в якостi одного з можливих методiв облiку
iнвестицiй в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства чи асоцiйованi органiзацiї в окремiй
фiнансовiй звiтностi компанiї. Поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються
1 сiчня 2016 року чи пiзнiше; дозволяється дострокове застосування.
Поправки до МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"
Поправки, опублiкованi у груднi 2014 року, дозволяють органiзацiям застосовувати облiк за
справедливою вартiстю iнвестицiї в дочiрнi органiзацiї своїх асоцiйованих органiзацiй чи
спiльних пiдприємств, якi є iнвестицiйними органiзацiями.
Поправки, якi вийшли у вереснi 2014 року, роз'яснюють, що в операцiях з асоцiйованою
органiзацiєю чи спiльним пiдприємством, розмiр визнаного прибутку, чи збитку, залежить вiд
того чи вiдповiдають проданi, чи внесенi в капiтал активи визначенню бiзнесу.
Поправки вступають в силу з 1 сiчня 2016 року, при цьому дозволено їх дострокове
застосування.
7.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2016 р.
2015 р.

Вугiлля
3 017
Матерiали
511 850
398 278
Електроенергiя
61 774 50 447
Газ
5 283 Альтернативнi види палива Заробiтна плата та вiдповiднi витрати
32 931 27 189
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 5 693 13 187
Послуги
18 965 11 082
Витрати на технiчне обслуговування
17 510 14 176

Податки та iн. що не стосуються податку на прибуток 18 780 13 740
Iншi витрати 102 472
37 641
775 258
568 757

8.

Адмiнiстративнi витрати
2016 р.
2015 р.

Роялтi
Заробiтна плата та вiдповiднi витрати 9 568 11 736
Професiйнi послуги
4 364 1 223
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
Послуги зв'язку
451
366
Iншi загальнi та адмiнiстративнi витрати 14 830 8 737
32 368 28 275
9.

Витрати на збут
2016 р.
2015 р.

Заробiтна плата та вiдповiднi витрати
2 965 3 672
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв Витрати на меркетинг та рекламу 1 359 1 158
Витрати на вiдрядження
1 117 396
Витрати на мито та iншi обов'язковi платежi
Iншi реалiзацiйнi витрати 864
5
6 305 5 231
10.

3155

-

Iншi операцiйнi доходи та витрати

Iншi операцiйнi доходи
2016 р.
2015 р.
Курсовi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв
84
6 291
Iншi доходи 2 263 3 750
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
19 306 21653 10 041
Iншi операцiйнi витрати
2016 р.
2015 р.
Курсовi збитки
26011
Благодiйнiсть
237
Невiдшкодований ПДВ
Iншi операцiйнi витрати
58 252 44 415

43 892
250
32 004 273

6 213

11.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня 2016 року, Пiдприємство володiє 100% часткою у ТОВ "Миктранс", яке
бере участь у наданi транспортних послуг.

12.

Податок на прибуток

Складовi витрат iз податку на прибуток за 2016 та 2015 роки включали:
2016 р.

2015 р.

Поточнi витрати з податку на прибуток 0
0
(Доходи)/Витрати з вiдстроченого податку на прибуток, що вiдносяться до виникнення та
зникнення тимчасових рiзниць
-8 787
-8 787
Базова ставка податку на прибуток для 2016 року складає 18%.
Вiдстроченi активи та зобов'язання з податку на прибуток стосувалися наступного:
Баланс на 31 грудня Змiни, визнанi у звiтi про фiнансовi результати
2016 р.
2015 р.
2016 р.
Основнi засоби i нематерiальнi активи

- 2 098 12 494

Зобов'язання з виплат персоналу (IV)
3 749
Зобов'язання з виплат персоналу (V)
1 643
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (IV)
Процентнi кредити та позики (VI) 12 855 11 378
Аванси отриманi (III)
Доходи (Витрати) з вiдстроченого податку на прибуток
Чистi вiдстроченi податковi активи
10 757

-

31 536

Природа тимчасових рiзниць наведена нижче:
(I) Основнi засоби та нематерiальнi активи - рiзниця у пiдходах щодо нарахування амортизацiї
та встановлення строку корисного використання, рiзнi пiдходи щодо принципiв капiталiзацiї;
(II) Запаси - рiзницi у методах оцiнки запасiв та резерву пiд знецiненi запаси;
(III) Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, аванси виданi та передплати отриманi - рiзниця
у принципах оцiнки, враховуючи резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть;
(IV) Резерви, зобов'язання з виплати персоналу, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть рiзнi перiоди визнання;
(V) Зобов'язання з виплат персоналу - визнаються безпосередньо у складi капiталу.
(VI) Процентнi кредити та позики - рiзнi перiоди визнання процентних витрат.
13.

Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї:

Кар'єр Будiвництво Машини та обладнання
iнвестицiї
Всього

Iншi активи Незавершенi

капiтальнi

Первiсна або умовна вартiсть
На 1 сiчня 2016 р. 32 999 189 410
239 529
16 908 230 136
Придбання 23 343 274
11 604 35 221
Вибуття
(494) (2 557) (24 136)
(27 187)
Внутрiшнє перемiщення
На 31 грудня 2016 р. 32 999 189 410
262 378
14 625 217 604
Знос
На 1 сiчня 2016 р. (12 076)
(111 475)
Нараховано за рiк (2 432) (2 409) (860)
Вибуття
.
415
1 920 Внутрiшнє перемiщення
На 31 грудня 2016 р. (12 076)
(113 908)
Залишкова вартiсть
На 1 сiчня 2016р. 20 923 77 935 97 826 6 319
На 31 грудня 2016 р. 20 923 75 502 118 681

14.

230 136
5 096 217 604

433 139
437

Нематерiальнi активи:

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи
Первiсна або умовна вартiсть
На 1 сiчня 2016 р.
Придбання
Вибуття
Внутрiшнє перемiщення
На 31 грудня 2016 р. 29 595
Знос
На 1 сiчня 2016 р.
Нараховано за рiк
Вибуття
.
Внутрiшнє перемiщення
На 31 грудня 2016 р.
Залишкова вартiсть
На 1 сiчня 2016р.
На 31 грудня 2016 р.

15.

(141 703)
(10 589)
(5 702)
2 334
(143 697)
(9 528) -

Запаси
2016 р.

2015 р.

Виробничi запаси 25 438 23 151
Запаснi частини
21 249 15 122
Iншi запаси Сировина та матерiали - разом
46 687 38 273
Незавершене виробництво 7 135

29 076
519
(13 973)
(3 146)
(17 119)
15 103
12 476

708 982

717 016
-

(275 842)

(279 209)

806

Готова продукцiя
104 805

16.

58 118 29 354
74 762

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2016 р.
2015 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть
58 351
40 439
Дебiторська заборгованiсть зi спiльним пiдприємством
Iнша дебiторська заборгованiсть 3 408
3 631
61 759 44 070

-

-

Торгова заборгованiсть є безпроцентною iз строком погашення 30-90 днiв.
Змiна резерву знецiнення дебiторської заборгованостi була наступною:
2016 р.

2015 р.

Станом на 1 сiчня 3 961
Вiдрахування за рiк (3 666)
Станом на 31 грудня 295

4 180
(219)
3 961

Аналiз дебiторської заборгованостi за строками станом на 31 грудня 2016 року:
Прострочена, але не обезцiнена
Усього
< 30 днiв
30-60 днiв
61-90 днiв
91-180 днiв > 180 днiв
2016 р.
2015 р.
17.

58352 54 188 514
40 439

1 260 12
2 378
23 555 11 324
977

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
2016 р.

2015 р.

ПДВ що пiдлягає вiдшкодуванню 6 843 2 476
Передплата з податку на прибуток 5 097 8 662
Передплата з iнших податкiв
11 940
11 138

18.

28

-

Грошовi кошти та їх еквiваленти
2016 р.

2015 р.

Грошовi кошти в банках та касi 331 647
41 580
Короткостроковi банкiвськi депозити
41 580

-

4 555

Грошовi кошти в банку приносять дохiд за плаваючою ставкою, яка ?рунтується на щоденнiй
депозитнiй банкiвськiй ставцi.
19.
Власний капiтал
Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. зареєстрований, випущений i сплачений статутний капiтал
Пiдприємства становив 156 625 564 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. загальний випущений i сплачений статутний капiтал
складав 44 335 тис. грн., включаючи коригування на гiперiнфляцiю на 5 180 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал
Гiперiнфляцiйнi коригування
Резерв щодо коригування гiперiнфляцiї у розмiрi 5 180 тис. грн. був нарахований, щоб
вiдобразити оцiнку вкладеного капiталу за перiод, коли українська економiка була
гiперiнфляцiйною. Коригування було розраховане на основi загального iндексу цiн,
опублiкованому Українським Комiтетом статистики, за перiод вiд дати реєстрацiї Пiдприємства
по 31 грудня 2000 року, коли українська економiка перестала вважатися гiперiнфляцiйною.
Гiперiнфляцiйне коригування розкрите окремо вiд статутного капiталу, оскiльки номiнальна
сума акцiонерного капiталу, зареєстрованого на Українськiй фондовiй бiржi, не була
вiдкоригована на ефект вiд цього гiперiнфляцiйного регулювання.
Актуарних збитки, пов'язанi iз змiною розмiру зобов'язань по пенсiйному плану (програми i з
визначеними виплатами)
Станом на 31 грудня 2016 року актуарнi збитки, що виникли внаслiдок переоцiнки чистого
зобов'язання пенсiйної програми з визначеними виплатами, що вiдповiдає вимогам пункту 57
МСБО 19 "Виплати працiвникам" складають 5 564 тис. грн. та одночасно з цим, Пiдприємство
визначило вiдстроченi податки, що виникають у зв'язку з даними збитками в сумi - 1 002 тис.
грн.

20.

Резерви
На рекультивацiю земель Податковi зобов'язан-ня
навколишнього середовища На судовi позови
Усього
На 1 сiчня 2016 р.
1 345
6 386
Нараховано протягом року
Використано
345)
На 31 грудня 2016 р.

Вiдновлення

441

-

-

-

(441)

-

4 600
Нараховано протягом року
Використано
На 31 грудня 2015 р.

4 600
-

Реструктури-зацiя

4 600

-

(1 786)
-

-

-

4 600

-

(441)

(1345)
441

(1

1 345
6 386

21.

-

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення

На 31 грудня 2015 р. 29957
Короткостроковi (включенi до iнших оборотних зобов'язань) 4430
Довгостроковi
25527
На 31 грудня 2016 р. 35 171
Короткостроковi (включенi до iнших оборотних зобов'язань) 4 713
Довгостроковi
30 458
У таблицях нижче наведенi компоненти витрат за пенсiйними виплатами, визнанi у звiтi про
прибутки та збитки, й суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати за пенсiйними виплатами
2016 р.
2015 р.
Вартiсть поточних послуг 580
658
Визнанi актуарнi збитки
0
0
Процентнi витрати 4 141 4 411
Переоцiнка зобов'язань (для iнших довготермiнових)
Вартiсть послуг минулих перiодiв
-329 -496
Витрати / (прибуток) за виплатами 4363 4 355

-29

-218

Зобов'язання з пенсiйних виплат на кiнець року
2016 р.
2015 р.
Дисконтована вартiсть незабезпечених зобов'язань
Невизнанi актуарнi витрати
Визнана вартiсть минулих послуг Зобов'язання з виплат
35 171 29 957

35 171 29 957

Змiни у поточнiй вартостi зобов'язань iз виплат
2016 р.
2015 р.
Зобов'язання з виплат станом на 1 сiчня 29 957 33 561
Вартiсть поточних послуг Процентнi витрати Виплати
-4 713 -4 430
Актуарнi збитки
Переоцiнка зобов'язання 5 564 -3 529
Чистий (дохiд)/Витрати у звiтi про фiнансовi результати
Секвестр
-

4 363 4 355

Зобов'язання з виплат станом на 31 грудня

35 171 33 561

Нижче поданi основнi припущення, використанi при визначеннi зобов'язань Пiдприємства за
пенсiйною програмою:
2016 р.
2015 р.
%
%
Ставка дисконтування
Ставка iнфляцiї
10

15
9

15

22.
Процентнi кредити
Структури процентних кредитiв на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв наступна:
2016 р.
2015 р.
Довготермiновi позики вiд пов'язаних сторiн
697 700
Короткотермiновi позики вiд пов'язаних сторiн Короткотермiновi банкiвськi кредити
697 700
615 842
23.

615 842
-

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2016 р.
2015 р.

Кредиторська заборгованiсть перед стороннiми постачальниками сировини 392 689
126 091
Кредиторська заборгованiсть перед стороннiми постачальниками майна, основних засобiв та
обладнання 3 304
49 631
Iнша кредиторська заборгованiсть
577
Кредиторська заборгованiсть перед спiльним пiдприємством
395 993
176 299
Кредиторська та iнша заборгованiсть є безпроцентною с середнiм строком погашення 30-120
днiв.
24.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
2016 р.
2015 р.
Податок на використання надр
317
Плата за землю
710
831
Податки, що нараховуються на заробiтну плату 210
Iншi податки до сплати
1 237
1 463

273
359
-

25.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
У поданiй нижче таблицi представленi загальнi суми реалiзацiї пов'язаним сторонам та закупiвлi
у пов'язаних сторiн за вiдповiдний фiнансовий рiк та пов'язанi з цим дебiторська та кредиторська
заборгованостi станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр.:
Продажi пов'язаним сторонам
Закупiвлi у пов'язаних сторiн
Заборгованiсть
пов'язаних сторiн
Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
Компанiї пiд спiльним контролем

2016 р.
35 594 551 991
8 582 345 871
2015 р.
27 318 293 306
7 553 862 354
Процентнi кредити
Станом на 31 грудня 2016 р. стаття балансу iншi довгостроковi зобов'язання включала процентнi
кредити вiд пов'язаної сторони у розмiрi 697 700 тис. грн. Кредит номiнований у доларах США,
процент по кредиту нараховується за ставкою 11%.
26.

Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання, операцiйнi ризики

Умови операцiйного середовища, в якому Пiдприємство веде дiяльнiсть
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякi особливостi, якi властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї
та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також
економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в
умовах бiльш розвинених ринкiв.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, яких вживає Уряд України з метою пiдтримки державних
фiнансiв, банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує
невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для
Пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi
та економiчнi перспективи Пiдприємства.
Дотримання податкового та iншого законодавства
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi пiдприємств, у тому числi валютний контроль, митнi вимоги та трансфертне
цiноутворення, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв
найчастiше є нечiткими, й їхнє тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i
державних органiв та iнших урядових iнститутiв. Випадки рiзних тлумачень законодавства не є
поодинокими. Керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є
правильним, i що дiяльнiсть Пiдприємства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до
законодавства, а також що Пiдприємство нарахувало та сплатила всi необхiднi податки. У
випадку наявностi невизначеностi Пiдприємство нарахувало податковi зобов'язання або
нарахувала резерв виходячи з найкращих оцiнок керiвництва.
Загалом, iснує ризик того, що операцiї та коректнiсть тлумачень, якi не були оскарженi
регулюючими органами у минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей
ризик суттєво зменшується з часом. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв
можливих незаявлених позовiв не є доцiльним з практичної точи зору.
27.
Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають процентнi кредити та позики, грошовi
кошти та короткостроковi депозити. Пiдприємство має рiзнi iншi фiнансовi активи та
зобов'язання як наприклад торговi кредиторська та дебiторська заборгованостi, якi виникають
безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. У минулому Пiдприємство не здiйснювала
операцiй з фiнансовими iнструментами.
Основними ризиками, що виникають унаслiдок володiння Пiдприємством фiнансовими
iнструментами, є кредитний ризик, валютний ризик, ризик лiквiдностi, i процентний ризик.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає зобов'язання за фiнансовими
iнструментами або за контрактом i це буде причиною виникнення фiнансового збитку.
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести Пiдприємство до iстотної концентрацiї
кредитного ризику, переважно складаються з банкiвського депозиту та грошових коштiв у
банках, дебiторської заборгованостi (рядок 1165 у балансi). Максимальний кредитний ризик
обмежується балансовою вартiстю грошей та грошових еквiвалентiв вiдображеною у фiнансовiй
звiтностi.
Хоча на погашення дебiторської заборгованостi можуть вплинути економiчнi фактори,
керiвництво вважає, що не має суттєвого ризику збитку для Пiдприємства.
Грошовi кошти Пiдприємства розмiщенi у фiнансових установах, якi, на думку керiвництва
Пiдприємства, мають мiнiмальну ймовiрнiсть невиконання грошових зобов'язань за депозитами.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Пiдприємство не зможе виконати свої зобов'язання по
виплатах при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених обставинах. З
метою обмеження цього ризику, керiвництво Пiдприємства керує активами враховуючи
лiквiднiсть та монiторить майбутнi грошовi потоки та лiквiднiсть на щоденнiй основi. Цей
процес вулючає в себе проводить аналiз активiв i зобов'язань за строками погашення.
Станом на 31 грудня 2016 року розподiл процентних кредитiв за вiдсотковою ставкою, валютою
та термiнами погашення наступний:
Валюта
За термiном погашення
Вiдсоткова ставка Сума, тис. грн.
Процентний кредит вiд пов'язаної сторони
697 700

USD

Довготермiнова

11%

697 700

Вiдсотковий ризик
Вiдсотковий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Пiдприємству притаманний вiдсотковий ризик пов'язаний зi змiною ринкової вартостi
вiдсоткових позик.
Валютний ризик
Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться в наслiдок змiн валютних курсiв. Валютний ризик, як
визначено у МСФЗ 7, виникає на фiнансових iнструментах, якi деномiнованi у валютi, яка не є
функцiональною валютою; ризики вiд переводу з однiєї валюти в iншу не беруться до уваги.
28.
Управлiння капiталом та вимоги до капiталу
Пiдприємство здiйснює активне управлiння капiталом з метою покриття ризикiв, що притаманнi
її дiяльностi. Основною метою управлiнням капiталом Пiдприємства є пiдтримання здорових
показникiв оцiнки капiталу для здiйснення бiзнесу.
29.
Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу не вiдбувались наступнi подiї: об'єднання бiзнесу; припинення, або
прийняття рiшення про припинення дiяльностi; iстотного придбання активiв; реструктуризацiї;
що можуть бути суттєвими для користувачiв фiнансової звiтностi
Керiвник

Кевiн Маккеон

Головний бухгалтер Бучко Ольга

