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 правління

Мутницький В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2016 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Швейне
підприємство «Юність»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

00309246
вул.Фролівська, 3/34, м.Київ, Подільський,
04073

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(044) 537-75-85, (044) 537-75-85
info@yunist.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

в мережі
Інтернет

www.yunist.ua
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Зміст
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
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки: Емітент не отримував ліцензій (дозволів), тому таблиця «Інформація про одержані
ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнена. Емітент не належить до будь-яких
об'єднань підприємств, тому таблиця «Відомості щодо належності емітента до будь-яких
об'єднань підприємств» не заповнена. Емітент не проходив рейтингування, тому таблиця
«Інформація про рейтингове агентство» не заповнена.
Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ «Відомості щодо участі
емітента в створенні юридичних осіб» не заповнений. Посада корпоративного секретаря у
товариства відсутня, тому розділ «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не
заповнений.
Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця
«Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)» не
заповнена.За звітний період дивіденди не виплачувались, тому таблиця «Інформація про
дивіденди» не заповнена.
Емітент не випускав процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні
папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати
ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Процентні облігації», «Дисконтні облігації», «Цільові
(безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких
підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)»,
«Інформація про похідні цінні папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за кожним
випуском облігацій)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)»,
«Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання
емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))» не
заповнені.
Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про
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зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.
За звітний період емітент не здійснював викуп власних акцій, тому таблиця «Інформація про
викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнена.
У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан
об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.
Не заповнені розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" оскільки вид дiяльностi
емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу, води тому відповідна iнформацiя не зазначається. Протягом звітного періоду
значних правочинів не виникало, тому таблиці "Інформація про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів" , "Інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнені.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»

2. Серія і номер свідоцтва про державну
ААБ № 424183
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
14.05.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
865300,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Виробництво іншого верхнього одягу
14.13
Оптова торгівля одягом і взуттям

46.42

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

47.71

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним
"ОТП БАНК"
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26000001301409
4) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним
"ОТП БАНК"
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26000001301409
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ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника
Фірма "Об'єднаний Ірландський
Текстиль"

00000000

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Clanwilliam Terrace,20, Dublin, д/н, Ірландія

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Засновниками є 881 фізична особа д/н, д/н, д/н

4,22000000000
Усього:
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада***
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

Мутницький Василь Михайлович

4) рік народження**
5) освіта**

1965
Середня, Київський технікум радіоелектроніки

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «ЛАЙТХАУС
МЕНЕДЖМЕНТ», заступник директора
8) дата набуття повноважень та
15.04.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 16
Попередні посади: заступник директора в ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надавала.
1) посада***

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1978
Вища, Киїський Національний університет технологій та
дизайну

Черненко Олена Володимирівна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ «ШП «Юність», голова
Ревезійної комісії
8) дата набуття повноважень та
15.04.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
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у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 15.
Попередні посади: голова Ревізійної комісії в ЗАТ «ШП «Юність».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надавала.
1) посада***

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1973
Вища, Київський Національний університет ім. Тараса
Шевченка

Сердюк Дмитро Андрійович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «ЛАЙТХАУС
МЕНЕДЖМЕНТ», директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 23.04.2014р.). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 15.
Попередні посади: голова Спостережної ради ЗАТ «Швейне підприємство «Юність», директор
ТОВ «Лайтхаус менеджмент», директор ТОВ «Андріївська плаза». Посадова особа є акціонером
товариства.
Посадова особа в даний час займає посаду директора ТОВ «Лайтхаус менеджмент», м.Київ. Згоду
на розкриття паспортних даних особа не надавала.
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1) посада***

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1965
вища

Філіп Пеле Кламур

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: HEC Paris, Professor
Thais Capital Partners, President
8) дата набуття повноважень та
24.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 23.04.2014р.). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 13.
Попередні посади: HEC Paris, Professor , Thais Capital Partners, Президент.
Посадова особа на даний час обіймає посаду президента в Thais Capital Partners, Франція. Згоду
на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа не є акціонером товариства,
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором..
1) посада***

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1959
Вища, Інститут політичних досліджень, Париж

Бертран Філіп Кост

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Clerville Investment
Management LLP, партнер
8) дата набуття повноважень та
24.04.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 23.04.2014р.). Винагорода в
2016 р.
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грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 15.
Попередні посади:Clerville Investment Management LLP, партнер.
Посадова особа на даний час займає посаду партнера в Clerville Investment Management LLP,
Париж, Франція. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є
акціонером товариства.
1) посада***

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1984
Дунайський Університет Кремс,2012р., магістр управління
бізнесом, загальний менеджмент

Якібчук Людмила Василівна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КАГАРЛИК АГРО»,
директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2013 5 років
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2013р.). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи
(років) - 10.
Попередні посади: ТОВ «КАГАРЛИК АГРО», директор.
Посадова особа в даний час займає посаду директора ТОВ «КАГАРЛИК АГРО». Згоду на
розкриття паспортних даних особа не надавала.
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1) посада***

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1966
Вища, Київський національний економічний університет ім.
В.Гетьмана

Дорошенко Вікторія Харитонівна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «ЛАЙТХАУС
МЕНЕДЖМЕНТ» , фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2013 5 років
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2013р.). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 10.
Попередні посади: фінансовий директор, ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ».
Посадова особа в даний час займає посаду фінансового директора в ТОВ «ЛАЙТХАУС
МЕНЕДЖМЕНТ», м.Київ. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
1) посада***

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1964
Вища, Київський інститут народного господарства ім.
Д.Коротченко

Матієшена Наталія Андріївна

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Астра Комета»,
директор
8) дата набуття повноважень та
14.02.2011 до припинення повноважень
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Призначено на підставі наказу керівника. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за
2016 р.
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звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має.
Стаж роботи (років) -21. Попередні посади: директор в ТОВ «Астра Комета».
Посадова особа на підприємстві працює за сумісництвом, основне місце роботи - ТОВ "Юність
дистрибюшн", м.Київ, головний бухгалтер. Згоду на розкриття паспортних даних особа не
надавала.
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
(серія, номер, дата видачі,
акцій
кількості
особи або повне орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
юридичної особи

1

4

5

6

7

8

9

Член Правління

фізична особа
Черненко Олена
Володимирівна

д/н, д/н, д/н

3

0,00060000000

3

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Бертран Філіп Кост

д/н, д/н, д/н

1

0,00020000000

1

0

0

0

Голова Наглядової ради фізична особа
Сердюк Дмитро
Андрійович

д/н, д/н, д/н

1

0,00020000000

1

0

0

0

Головний бухгалтер

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

2016 р.
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3

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

4

5

6

7

8

9

Член Ревізійної комісії фізична особа
Дорошенко Вікторія
Харитонівна

1

2
д/н, д/н, д/н

3

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії фізична особа
Якібчук Людмила
Василівна

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Філіп Пеле Кламур

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Правління

фізична особа
Мутницький Василь
Михайлович

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

5

0,00100000000

5

0

0

0

Усього:
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

"Avery Services Holdings Inc." 43092400 Craigmuir Chamber, PO
Box71, Road Town, Tortola,
д/н, Ісландія

333004

65,41

68,578

333004

0

0

0

ТОВ «Лайтхаус
менеджмент»

122161

24,0001

25,158

122161

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

455165

89,4101

36000969 Мельникова, буд.12, Київ,
д/н

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт

Усього:
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Від
Кількість за видами акцій
загальної прості іменні прості на
привілейокількості
пред'явника вані іменні
голосуючих акцій
(у
відсотках)

Від
Кількість за видами акцій
загальної прості іменні прості на
привілейокількості
пред'явника вані іменні
голосуючих акцій
(у
відсотках)
93,736
455165
0
0

привілейовані на
пред'явника

привілейовані на
пред'явника

0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
14.04.2016
Кворум зборів, %
93,74
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії Товариства.
2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015
рік.
6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8.Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
10.Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку
питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
-голова комісії – Матієшина Наталія Андріївна;
-член комісії – Клеванська Анжела Дмитрівна;
-член комісії – Бельська Ганна Василівна.
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати
рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями,
технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати
доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що
надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та
останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки
голосування з усіх питань порядку денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій
формі;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2015 рік у редакції, що додається.
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік у редакції, що додається.
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік у редакції, що додається.
6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та
балансу Товариства за 2015 рік, що додаються.
7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв’язку із збитковістю діяльності Товариства за 2015 рік.
8.1 Дивіденди не нараховуват
9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік у редакції, що додається.
10.1. Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з 14 квітня 2016 року.
10.2. Обрати з 15 квітня 2016 року до складу Правління Товариства наступних осіб:
- голова Правління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність»
Мутницький Василь Михайлович (ідентифікаційний номер 2386900116);
- член Правління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність»
Черненко Олена Володимирівна (ідентифікаційний номер 2869614385).
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З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
особи або прізвище, ім'я та по
фірма «Міла-аудит»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

23504528
проспект Героїв Сталінграду 26, кв.310, м. Київ, 04210

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

1037
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

23.02.2001

(044) 537-76-53
(044) 537-76-53
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит» на підставі
договору № 15/02/17 від 15 лютого 2017 року.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ТДВ «Страхова Компанія «Індиго»

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

33831166
вул. Немировича-Данченка, буд.1, м.Київ, 01011

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АВ № 398446

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

17.07.2008
044-200-04-04
044-200-04-04
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Договори страхування № 211-00012-16 від 07.07.2016р., № 211-00066-16 від 15.12.2016р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул.Нижній Вал,17/8, м.Київ, Подільський р-н., 04071

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

ріш.2002

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Правила Центрального депозитарію затверджені Рішенням
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 279 10 78
(044) 279 10 78
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Взаємовідносини депозитарію та емітента здійснюються на підставі договору № Е-1978 від
05.11.2010р.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

35893230
вул.О. Гончара, 57-Б, м.Київ, Шевченківський р-н., 01054

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АЕ № 263223

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

28.08.2013
(044)581-65-56
(044)581-65-57
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Взаємовідносини емітента та депозитарної установи здійснюються на підставі договору
№213 від 29.10.2010р.
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

11.11.2010 618/10/1/10

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Державна комісія з цінних паперів UA4000105704 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

1,70

509000

865300,00

100

Опис: Торгівля цінними паперами за звітний період на внутрішніх ринках не здійснювалась. Торгівля цінними паперами за звітний період на зовнішніх ринках не здійснювалась.
Цінні папери не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб
розміщення, дострокове погашення не зазначається.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
ПАТ «ШП «Юність» зареєстроване Подільською районною у м.Києвi Державною адмiнiстрацiєю 14
травня 2003 року за № 1 071 107 0005 002509. Протягом 2016 року будь-якi подiї розвитку ПАТ «ШП
«Юність» (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувалися.
Інформація про організаційну структуру емітента
Управлiння i контроль за дiяльнiстю ПАТ «ШП «Юність» здiйснюють наступнi органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв товариства; - Наглядова рада; - Правління.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правління ПАТ «ШП «Юність» здiйснює
Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом ПАТ «ШП «Юність» є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори
акцiонерiв мають право приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi товариства, що вiднесенi до
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому Статутом ПАТ «ШП «Юність».
Наглядова рада контролює i регулює дiяльнiсть Правління ПАТ «ШП «Юність».
Правління чи Голова Правління здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, пiдзвiтний та
пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовій раді, органiзовує виконання їх рiшень.
В наступному році Товариство не планує розширювати свою діяльність.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом: вiдсутнi.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 14
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 1
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 2
Фонд оплати праці (штатних працівників) на кінець звітного періоду -736,23 тис.грн.
Профспілкову організацію не створено.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю розвитку Товариства i є
стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємтства, виробничої та
економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування
високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi управлiнськi
технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства i сучаснi методи утримання лiдируючих
позицiй на ринку збуту нашої продукцiї. В Товариствi зважено i обдумливо пiдходять до питання підбору,
розстановки, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші
об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові
компанії тощо).
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів
господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому
відсутня інформація щодо їх діяльності.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Протягом 2016 року пропозицiй щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.
Опис обраної облікової політики
Фінансова звітність товариства складена на основі міжнародних стандартів та на основі веденого
бухгалтерського обліку згідно національних стандартів шляхом трансформації з внесенням корегувань,
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог
МСФЗ. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за
середньозваженою собiвартiстю. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основнi види дiяльностi:
– виготовлення конструкцій лекал швейних дитячих виробів (шкільна форма)та пошиття їх на інших
підприємствах України за давальницькою схемою,
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–торгівля дитячими швейними виробами.
99% товару мають сезонний характер продаж.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - торгівельні органiзацiї м. Києва, Київської областi та iнших
регiонiв України. Основнi методи продажу - безготiвковий розрахунок. Цiни доступнi середньому
споживачу та залежать вiд стабiльностi цiнової полiтики держави та доходiв населення. Основними
конкурентами є інші швейні фабрики України, що виготовляють диятчий одяг.
Товариство планує подальше придбання виробничих активiв за рахунок власних обiгових коштiв.Основні
постачальники сировини та матеріалів: Компанія «POL-TEX Janusz Wasilewicz», ПрАТ «КСК «Камволь»,
ТОВ «Гросс Мода», ПП Кульга, ТОВ«Альтернатива-Нова».
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Товариство протягом останніх п'яти років не здійснювало значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з
його господарською дiяльнiстю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Правочинів, укладених протягом звітного періоду між Товариством або його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
виконавчого органу, з іншого боку, не було. Правочинів укладених з афілійованими особами
вищезазначених осіб не було.
Інформація про основні засоби емітента
Перелiк основних засобiв що належать ПАТ "ШП "Юність" на 31.12.2016р.
Перелiк основних засобiв
Балансова (залишкова) вартiсть, грн.
Будівлі та споруди
36 384 350,95 грн.
Транспортнi засоби
0 грн.
Комп'ютерне та офiсне обладнання
0 грн.
Машини та обладнання
0 грн.
Інші
18 320,89 грн.
Всього
36 402 671,84 грн.
Перелiк нематерiальних активi що належать ПАТ "ШП "Юність" станом на 31.12.2016р.
Перелiк НА
Балансова (залишкова) вартiсть, грн.
ПО Windows
0 грн.
Система управління ISO 9001-2000
0 грн.
Торгова марка
7 049,61 грн.
Iншi
0 грн.
Всього
7 049,61 грн.
Значнi правочини щодо основних засобiв вiдсутнi. Про екологiчнi питання, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства даних немає. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв немає.
Терміни використання за основними групами – від 5 до 30 років.
Умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються за призначенням.
Первісна вартість – 75 174,00 тис.грн. Ступінь зносу - 79 %. Ступінь використання – 87%
Сума нарахованого зносу – 38 780,00 тис. грн.
Чим зумовлені зміни у вартості основних засобів за звітний період – частина ОЗ була ліквідована по акту
списання.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства – на складах та в офісі. Майно в
заставу не надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 76 880,00 тис. грн., на кiнець
звiтного перiоду 75 174,00 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 37 208,00 тис. грн., на
кiнець
звiтного перiоду 38 780,00 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
На дiяльнiсть пiдприємства впливають такі проблеми: високi податки, високі цiни на енергоносiї, паливо,
зменшення рiвня доходiв споживачiв, iнфляцiфнi процеси, економiчна криза.
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Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом 2016 року виплати штрафних санкцій не відбувалось.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової полiтики
ПАТ "ШП "Юність". З метою її розробки, пiдприємством передусiм проводиться бюджетування на
майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв дiяльностi, в т.ч. структури пасивiв та
активiв. На пiдставi даних аналiзу та прогнозiв подальшого розвитку приймається рiшення, про залучення
або не залучення додаткових коштiв. Підприємство відходить від практики залучення банківьких кредитів
і розраховує на достатність робочого капіталу для вирішення поточніх потреб. В 2016р. підприємством
не було залучено додаткових коштів від банків.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Пiдприємство в звiтному 2016 роцi працювало зi своїми потенцiйними клієнтами на договiрнiй основi.
Очікувані надходження від не виконаних договорів – 2 793,8 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та
короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням ринкiв збуту, пошуком нових платоспроможних
покупцiв, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.Основною метою на 2017
рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi, а саме: зменшення
собівартості виробленої продукції за рахунок пошуку нових постачальників сировини та нових швейних
відприємств для виготовлення виробів на більш вигідних умовах, впровадженнi високоефективної
системи управлiння товарним рухом, пiдвищення ефективностi роботи персоналу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Оскiльки ПАТ "ШП "Юність" не здiйснює безпосередньо виробництво, що потребує постiйного
проведення дослiджень та розробок, у емiтента вiдсутня й будь-яка полiтика дослiджень та розробок.
ПАТ "ШП "Юність" не витрачало жодних коштiв протягом 2016 року на здiйснення такої дiяльностi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
Судових справ не було.
Інша інформація
На кiнець звiтного 2016 року пiдприємство має балансовий прибуток в сумi 33,0 тис.грн., що на 246,0
тис. грн. менше, нiж було в 2015 році. Для покращення роботи товариства в 2017 роцi проведений
змiстовний,досконалий i поглиблений аналiз роботи товариства за звiтний 2016 рiк. Планується
збiльшення обсягiв виробництвана інших підприємствах i реалiзацiї продукцiї за рахунок освоєння нових
видiв продукцiї та пошукiв нових ринкiв збуту. Кожного мiсяця проводиться досконалий поглиблений
аналiз роботи товариства та розробляються заходи по покращенню роботи товариства в майбутньому.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн)
(тис.грн)
(тис.грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
91,5
76,3
0
0
91,5
76,3
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
88,3
68,5
0
0
88,3
68,5
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
3,2
7,8
0
0
3,2
7,8
2.Невиробничого призначення:
37116,5
36325,7
0
0
37116,5
36325,7
будівлі та споруди
37071,2
36227,4
0
0
37071,2
36227,4
машини та обладнання
3,8
0
0
0
3,8
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
41,5
98,3
0
0
41,5
98,3
Усього
37208
36402
0
0
37208
36402
Опис: Терміни використання основних засобів:
Терміни використання основних засобів:
Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 15 років; б) транспортні
засоби - 5 років; в) інші - 10 років.
Невиробничого призначення:а) будівлі та споруди – 30 років; б) машини та обладнання – 15 років;
в) інші - 15 років.
Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2015р. не
використовувалися. Ступiнь зносу основних засобiв: 79% .
Ступiнь використання основних засобiв: основнi засоби використовуються на 85 %. Первісна вартість основних
засобів:75 174 ,0 тис.грн. Нарахована амортизацiя: 38 780 ,0 тис. грн. Власнi основнi засоби зменшились у звiтному
2016
роцi в порiвняннi з 2015 роком на 1 706,0 тис.грн. за рахунок списання основних засобів. Обмежень у використанні
основних засобів немає.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
-2348
-2381
Статутний капітал (тис. грн)
865
865
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
865
865
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить -3213 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -3213 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить -3246 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3246
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законом.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
у тому числі:
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
Інші зобов’язання
X
Усього зобов’язань
X
Опис: В "Інші зобов'язання" входять:
- 53,0 тис.грн. інші поточні зобовязання;
-75 922,0 тис. грн. інші довгострокові зобовязання.
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Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

0
0

X
X

X
X

0

X

X

0

X

X

0
0

X
X

X
X

0

X

X

0
0
75975
75975

X
X
X
X

X
X
X
X

X

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення
події
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

1

2

14.04.2016

15.04.2016
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2014
1
2
2015
1
3
2016
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
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 виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
д/н

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
3
2
1
0
0
2
1
0

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
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань.
д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н

Інше (запишіть)

4

Ні
X
X
X
X

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
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
Інше (запишіть)
д/н
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X

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
2
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________
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так, створено ревізійну
комісію

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
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

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
так

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

так

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

ні
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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)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
так
ні
ні
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
ні
так
так
так
так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
ні
ні
ні
ні
ні
осіб акціонерного товариства
так

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

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
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

X
X

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

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

Ні
X
X
X
X

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні
X
X
X
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/н

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)

так

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:
Затверджено загальними зборами акціонерів
яким органом
управління прийнятий:

20.12.2011 ;

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

ні

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.
Протягом року кодекс корпоративного управління дотримувався, порушень не виявлено.
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;

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»
Територія
ПОДІЛЬСЬКИЙ

за ЄДРПОУ

00309246

за КОАТУУ

8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

46.90
Вид економічної Неспеціалізована оптова торгівля
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
15
Адреса,
вул.Фролівська, 3/34, м.Київ, Подільський, 04073, (044) 537-75-85
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
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
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

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

21
409
388
0
37208
76880
39672
0
0
0
0
0
0

6
409
403
0
36402
75182
38780
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
0
0
0
0
0
0
0
37229

0
0
0
0
0
0
0
0
36408

1
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
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
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

2571
1957
91
452
71
0
0
0
3772

3707
1871
115
1651
70
0
0
0
2993

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

321
46
11
0
0
18
0
328
0
328
23378
0
0

191
3
0
0
0
26
0
255
0
255
30031
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
10
30444
0

0
0
0
13
37219
0

1300

67673

73627

Пасив

1
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
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
865
865
1401
0
0
1405
0
0
1410
0
0
1411
0
0
1412
0
0
1415
0
0
1420
(3246)
(3213)
1425 (
0
0
) (
1430 (
0
0
) (
1435
0
0
1495
(2381)
(2348)
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
67014
0
0
0
0
0
0

0
0
0
75922
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
67014

0
0
0
0
0
0
75922

1600
1605
1610

0
0
0

0
0
0

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

2935
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
3040

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
53

)
)

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
67673

0
73627

Примітки: На кінець звітного періоду валюта балансу збільшилась на 5954 тис.грн.
Керівник

Мутницький Василь Михайлович

Головний бухгалтер

Матієшена Наталія Андріївна

2016
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»

КОДИ
2017.01.01

Дата (рік, місяць, число)

00309246

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

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
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
2016
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2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
4503
0
0
0
0
0
1661
0
2842
0
0
0
0
0
10497
0

) (
) (

) (

4
5038
0
0
0
0
0
2151
0
2887
0
0
0
0
0
26
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
1722
1185
10303
0

0
1152
447
1512
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

129

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290

(

2295

(

(
(
(

0
0
2
0
0
0
0
58
0
73
0

0
)(

) (
) (
) (

) (

198
0
0
4
0
0
0
0
0
0

)

194

)

)
)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

(40)
0
33
0

(

(19)
0
0
) (

213

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
33

4
0
0
0
0
0
0
0
0
(213)

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
1965
809
177
774
12380
16105

4
1251
684
252
799
1511
4497

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
509000
509000
0,06
0,06
0

Примітки: Дані відсутні
Керівник

Мутницький Василь Михайлович

Головний бухгалтер

Матієшена Наталія Андріївна

2016
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За
аналогічний
період
попереднього
року
4
509000
509000
(0,42)
(0,42)
0

)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
00309246

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. 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
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

2016
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

5073

4429

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

11
0
0
0
856
0
0

0
0
0
0
1222
0
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

0
0
0
0
0
0
56

0
0
0
0
0
4
9

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

643
177
903
40
149
713
3160
1077
0
0
0
0
(76)

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

560
276
621
30
353
237
3321
788
0
0
0
0
80

3200

0

0

3205
3215

0
3

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (

3
0

)(

4
0

)

3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

0
0
0
0

)
)
)
)

11
0
0
0

)
)
)
)

3290 (
3295

0
3

)(

0
(11)

)

3300

0

0

3305
3310
3340
3345 (

0
0
0
0

)(

0
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
69
259
0
328

)

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

0
0
(73)
328
0
255

Примітки: Дані відсутні.
Керівник

Мутницький Василь Михайлович

Головний бухгалтер

Матієшена Наталія Андріївна

2016
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(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

)(

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
00309246

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2016
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
865
0

4
0
0

5
0
0

4010
4090
4095
4100

0
0
865
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
0
0

7
(3246)
0

8
0
0

9
0
0

10
(2381)
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
(3246)
33

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
(2381)
33

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
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

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
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
865

0
0

0
0

0
0

33
(3213)

0
0

0
0

33
(2348)

Примітки: Дані відсутні
Керівник

Мутницький Василь Михайлович

Головний бухгалтер

Матієшена Наталія Андріївна

2016
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ» (далі
«Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Товариство створене шляхом перереєстрації Акціонерного товариства закритого типу «Київське
швейне підприємство «Юність», яке було створене шляхом приватизації цілісного майнового
комплексу членами організації орендарів Київського орендного швейного підприємства
«Юність» на підставі Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 30 квітня
1993 року № КП-46 та Додаткової угоди від 21 вересня 1993 року за Рішенням загальних зборів
трудового колективу від 25 травня 1993 року та установчим договором Акціонерного товариства
за критого типу «Київське швейне підприємство «Юність» і Товариство є його повним
правонаступником.
Товариство безпосередньо здійснює такий основний вид фінансово-господарської діяльності:
• неспеціалізована оптова торгівля.
Юридична адреса Товариства – Україна, 04070, м. Київ, вул. Фролівська, буд. 3/34.
Опис економічного середовища, в якому функціонує підприємство
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом
платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а
також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в
умовах більш розвинених ринків.
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту,
нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що
вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності
українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел
капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу
Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно
впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно
негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні загальнодержавне податкове
законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного
застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може
призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок
можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності
Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх
розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі
операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових
норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які
не завжди чітко і однозначно сформульовані.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості.
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Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012
року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів
фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31
грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог
МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно
роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно
МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ.
Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований
01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову
звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при
складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів,
представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика
повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової
звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
3. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на
дату випуску фінансової звітності товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з
дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і
замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції
МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку
хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим.
Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 і 2013) допускається,
якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015. Застосування МСФЗ
(IFRS) 9 може вплинути на класифікацію та оцінку фінансових активів товариства, але не матиме
впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів,
які будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує
отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15
передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по
виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки
згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час
товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату
вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 Оренда
МСФЗ (IFRS) 16 був оприлюднений 13 січня 2015 р. МСФЗ 16 передбачає обов'язкове
відображення всіх договорів оренди як в активах, так і в зобов'язаннях балансу компаній. Адже
МСФЗ 16 скасовує поділ оренди на операційну і фінансову.
Новий стандарт буде застосовуватися для річних періодів, що починаються з або після 1 січня
2019 року. Можливе й більш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ
15.
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Новий стандарт забезпечить необхідну прозорість активів і зобов'язань з оренди, оскільки
фінансування оренди більше не перебуватиме в тіні. У свою чергу, це також поліпшить
порівнянність між компаніями – орендодавцями і орендарями.
Внесені зміни в такі МСФЗ:
IAS 7 Ініціатива з розкриття
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01.01.2017 р.
IAS 12 Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01.01.2017 р.
IFRS 2 Класифікація та оцінка платежів на основі акцій
Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018 р.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими
підприємствами чи підприємствами спільної діяльності
Дата застосування – дата застосування ще не визначена.
Очікується, що дані зміни не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основні засоби. Основними засобами визнаються матеріальні об’єкти вартістю 6000 грн і більше,
використання яких за очікуванням буде перевищувати один період (рік). Зміна вартісних ознак
предметів, що входять до складу основних засобів, розглядається як зміна облікових оцінок і
застосовується перспективно.
Основні засоби визнаються активом, коли є ймовірність, що майбутні економічні вигоди,
пов'язані з об'єктом, будуть отримані і собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.
Якщо запасні частини та допоміжне обладнання планується використовувати тільки для об'єкту
основних засобів, вони обліковуються як основні засоби.
Собівартість об’єкту основних засобів формується з:
ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання;
будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом;
первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території
тощо.
Визнання витрат у балансовій вартості об'єкта основних засобів припиняється, якщо об'єкт
знаходиться в місці розташування та стані, необхідному для його експлуатації.
Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих
принципів, як і для придбаного активу.
Класифікація основних засобів здійснюється за наступними групами:
Назва групиСтрок корисного використання, років
Земельні ділянкиБудинки, споруди та передавальні пристрої15-30
Машини та обладнання5-10
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)5-15
Інші основні засоби1-3
Термін корисного використання об’єктів основних засобів визначається уповноваженою на це
комісією, виходячи із наступних чинників:
з очікуваного використання активу, виходячи з потужності або фізичної продуктивності активу;
з очікуваного фізичного та морального зносу;
з технічного або комерційного зносу, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва
або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги;
правових або інших обмежень використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним
оренди.
Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності активу для
Товариства.
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Первісне визнання об’єкта основних засобів здійснюється за собівартістю (за грошовим
еквівалентом ціни на дату визнання).
Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будьяка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів.
Амортизація активу починається з періоду, коли він стає придатним для використання.
Перегляд строку корисного використання, ліквідаційної вартості та методу нарахування
амортизації здійснюється на кінець кожного фінансового року.
Основні засоби перевіряються на ознаки можливого зменшення корисності на кінець кожного
фінансового року.
Визнання основних засобів припиняється:
в разі їх вибуття;
якщо від їх використання або вибуття не очікуються майбутні економічні вигоди.
Нематеріальні активи. Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має
фізичної форми та може бути ідентифікований.
Актив вважається ідентифікованим, якщо він може бути відокремлений, тобто його можна
відокремити або відділити від Товариства і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або
обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи
зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або він
виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони
бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань.
Нематеріальний актив визнається, якщо він відповідає наступним критеріям:
є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до
Товариства та собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю.
До витрат на придбання окремого нематеріального активу включається:
ціна його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання;
будь-які інші витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання.
Нематеріальний актив, який виникає в результаті розробки (чи в результаті етапу розробки
внутрішнього проекту), визнається, якщо виконуються наступні умови:
є технічна можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний
до використання або продажу;
є намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
є здатність використовувати або продати нематеріальний актив; якщо нематеріальний актив
генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди;
є здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом його
розробки.
Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу формується з усіх витрат, які
можна прямо віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання, зокрема
з:
витрат на матеріали та послуги, використані чи спожиті під час генерування нематеріального
активу;
витрат на виплати працівникам, які виникають унаслідок генерування нематеріального активу;
інших витрат, які можна безпосередньо віднести до створюваного об’єкту.
Нематеріальні активи класифікуються за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, років
Права на об'єкти промислової власності10
Авторське право та суміжні з ним права1
Інші нематеріальні активи10
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності.
Для нематеріальних активів із визначеним строком корисної експлуатації оцінюється тривалість
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строку корисної експлуатації.
При визначенні строку корисної експлуатації нематеріального активу, беруться до уваги, зокрема,
такі чинники:
очікуване використання активу та спроможність управлінського персоналу ефективно управляти
активом;
життєві цикли типових продуктів для активу та відкриту інформацію щодо оцінок строків
корисної експлуатації подібних активів, що їх використовують у подібний спосіб;
залежність строку корисної експлуатації активу від строку корисної експлуатації інших активів
Товариства.
Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації амортизується із
застосуванням прямолінійний методу амортизації нематеріальних активів.
Ліквідаційну вартість нематеріального активу із визначеним терміном корисної експлуатації
приймається за нуль.
Нематеріальні активи перевіряються на ознаки можливого зменшення корисності на кінець
кожного фінансового року.
Нематеріальні активи припиняють визнаватися:
в разі його вибуття;
якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди.
Запаси. Запаси класифікуються за наступними групами:
Матеріали
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари, що були придбані та утримуються для перепродажу
Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: за собівартістю чи чистою вартістю
реалізації.
У собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші
витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх
у теперішній стан.
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а
також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.
До витрат на переробку запасів включаються витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва
продукції (послуг), а також розподілені постійні та змінні загальновиробничі накладні витрати,
що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію.
Витрати, пов’язані із загальним адміністративним персоналом, не включаються до собівартості, а
визнаються як витрати періоду, в якому вони були понесені.
Собівартість одиниць запасів, які використовуються для виготовлення готової продукції чи
призначених для конкретних проектів, і які не є взаємозамінними, визначаються шляхом
використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Собівартість запасів, за
винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток"
(ФІФО).
Доходи. Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або
підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів, готової продукції визнається у разі задоволення
всіх наведених далі умов:
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар,
готову продукцію;
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка,
пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами, готовою продукцією;
суму доходу можна достовірно оцінити;
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг визначається шляхом посилання на той етап завершеності операції,
який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений
достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:
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можна достовірно оцінити суму доходу;
є ймовірність надходження до Товариства економічних вигід, пов'язаних з операцією;
можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;
можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її
завершення.
Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід
визначається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати, які підлягають відшкодуванню.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів суб'єкта
господарювання, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнається, якщо:
є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть до Товариства;
можна достовірно оцінити суму доходу.
Грошові кошти, їх еквіваленти. Грошові кошти у касі, на поточних рахунках у банку, поточні
депозити із терміном погашення до шести місяців, еквіваленти грошових коштів відображаються
у Звіті про фінансовий стан і у Звіті про рух грошових коштів у складі грошових коштів, їх
еквівалентів та поточних депозитів.
Еквівалентом грошових коштів вважаються поточні, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Податок на прибуток (поточний, відстрочений).
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за
сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам.
Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це
ставки і законодавство, прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток в 2016 році не розраховувався.
Податок на додану вартість. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку
на додану вартість, крім випадків:
коли податок на додану вартість, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається відповідно як
частина витрат на придбання активу або частина статті витрат;
відображення дебіторської і кредиторської заборгованості.
Сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому,
включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, яка відображається в звіті про
фінансовий стан.
Виплати працівникам. Виплати працівникам встановлені відповідно до штатного розпису.
Очікувана вартість поточних виплат працівникам у формі компенсацій за відсутність
(компенсація за невикористану відпустку) визначається під час надання працівниками послуг, які
збільшують їхні права на майбутні компенсації за відсутність.
У випадку неповного використання компенсацій поточного періоду, залишки компенсації
переносити на майбутні періоди до їх повного використання.
Пов’язані особи. Пов’язаними особами вважаються фізичні особи, які здійснюють контроль
Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провідного управлінського персоналу.
Товариство розкриває інформацію про операції з пов'язаними сторонами: про характер відносин,
а також інформацію про здійснені операції та залишки заборгованості, а також інформацію щодо
компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також
окремо для кожної категорії виплат.
Умовні зобов’язання і умовні активи. Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій
звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує
ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума
таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає
розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.
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5. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ
Для підготовки фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2016 року, та фінансової
звітності, в якій представлена порівняльна інформація за попередній звітний період, Товариство
використовувало такі самі облікові політики.
6. ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Складаючи фінансову звітність, управлінський персонал оцінив здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Управлінський персонал не має намірів
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність.
Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від управлінського персоналу Товариства
використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на відображення сум активів і
зобов’язань. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на інформації, наявній на дату випуску
фінансової звітності. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з
результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців та інших методів, які керівництво
вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони
можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних
значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової
вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у
майбутньому.
Основні причини невизначеності оцінок наступні:
Знос і амортизація
Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного
використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під
впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і
подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та
амортизаційних нарахувань. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення
Товариства щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватися з часом. Строки корисного
використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з
урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін
очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на
перспективній основі.
Зменшення корисності нефінансових активів
Товариство здійснює інвестиції в основні засоби і нематеріальні активи. Ці активи тестуються на
предмет зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість
зменшення корисності.
Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності,
включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної
діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності,
суттєві зміни у використанні активів, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про
їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні
галузеві або економічні тенденції. Оцінка відшкодованих сум активів повинна частково
ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують
грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів
генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому та успіх у просуванні
нових товарів і послуг. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть
призвести до збитків від зменшення корисності активів у відповідних періодах.
7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Рух нематеріальних активів у 2016 р.:
Інші нематеріальні активиВсього
Первісна вартість станом на початок звітного року409409
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Придбано -Вибуло-Первісна вартість станом на кінець звітного періоду409409
Накопичена амортизація станом на початок звітного року388388
Амортизаційні нарахування за звітний період1515
Вибуло-Амортизація станом на кінець звітного періоду403403
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду66
Рух нематеріальних активів у 2015 р.:
Інші нематеріальні активиВсього
Первісна вартість станом на початок звітного року409409
Придбано -Вибуло-Первісна вартість станом на кінець звітного періоду409409
Накопичена амортизація станом на початок звітного року372372
Амортизаційні нарахування за звітний період1616
Вибуло-Амортизація станом на кінець звітного періоду388388
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду2121
Товариство не класифікувало нематеріальні активи, як активи, утримувані для продажу або
включені до ліквідаційної групи. Придбання нематеріальних активів в результаті об'єднань
бізнесу у 2014-2015р.р. не здійснювалося. Збільшення або зменшення вартості нематеріальних
активів протягом звітних періодів, що виникають у результаті переоцінок, не відбувалося. В кінці
кожного звітного періоду Товариством проведена оцінка наявності ознак щодо зменшення
корисності активів. Дані ознаки не виявлені.
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Рух основних засобів у 2016 р.:
Будинки, споруди та передавальні пристроїМашини та обладнанняТранспортні
засобиІнструменти, прилади, інвентарІнші основні засобиВсього
Первісна вартість станом на початок звітного року75261819721555776859
Придбано основних засобів-----Вибуло156816-2075221701
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду751053783575158
Накопичена амортизація станом на початок звітного року38125811720750139651
Амортизаційні нарахування за звітний період7511-27761
Вибуло156812-2054801653
Амортизація станом на кінець звітного періоду38720-742838759
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду363853-4736399
Рух основних засобів у 2015р.:
Будинки, споруди та передавальні пристроїМашини та обладнанняТранспортні
засобиІнструменти, прилади, інвентарІнші основні засобиВсього
Первісна вартість станом на початок звітного року75261816720755776848
Придбано основних засобів-3-8-11
Вибуло-----Первісна вартість станом на кінець звітного періоду75261819721555776859
Накопичена амортизація станом на початок звітного року37374801720448238868
Амортизаційні нарахування за звітний період75110-319783
Вибуло-----Амортизація станом на кінець звітного періоду38125811720750139651
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду371368-85637208
2016 р.
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Товариство не класифікувало основні засоби, як активи, утримувані для продажу або включені до
ліквідаційної групи. Придбання основних засобів в результаті об'єднань бізнесу у 2015-2016 р.р.
не здійснювалося. Збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітних
періодів, що виникають у результаті переоцінок, не відбувалося. В кінці кожного звітного
періоду Товариством проведена оцінка наявності ознак щодо зменшення корисності активу. Дані
ознаки не виявлені.
Обмеження на права власності, а також основні засоби, передані у заставу для забезпечення
зобов'язань, відсутні.

9. ЗАПАСИ
Запаси оцінюються за собівартістю, яка є нижчою від чистої вартості реалізації.
Собівартість одиниць запасів, які використовуються для виготовлення готової продукції чи
призначених для конкретних проектів, і які не є взаємозамінними, визначаються шляхом
використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Собівартість запасів, за
винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток"
(ФІФО).
Витрати від часткового списання запасів, а також суми будь-яких сторнувань часткового
списання запасів протягом звітних періодів не визнавались.
Товариство не має запасів, передані під заставу для гарантії зобов'язань.
Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Сировина і матеріали17731823
Паливо171
Матеріали, передані в переробку-18
Запасні частини4470
Інші матеріали1220
МШП-25
Незавершене виробництво11591
Готова продукція1651452
Товари7071
Всього36822571

10. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгівельна і інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р. була
представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 29753738
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом346
Інша поточна дебіторська заборгованість2613
Всього30043797
Дебіторська заборгованість відображена в сумі чистої реалізаційної вартості дебіторської
заборгованості. Резерв сумнівних боргів за 2016 рік нарахований в сумі 18 тис. грн. Резерв
сумнівних боргів за 2015 рік нарахований в сумі 34 тис. грн.

11. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
2016 р.
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Передплати видані та інші оборотні активи станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. були
представлена наступним чином:
31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами177272
Всього177272

12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти були представлені наступним чином:
Грошові кошти31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках255328
Всього255328

13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2016 року статутний капітал Товариства становить
865 300,00 грн.,
розділений на 509 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,70 грн. кожна.
Зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2016р.
СтаттяЗареєстрований (пайовий)
капіталКапітал у дооцінкахДодатковий
капіталРезервний
капіталНерозподілений
прибутокНеоплачений
капіталВилучений
капіталРазом
Залишок на початок року865---(53048)--(52183)
Коригування----974--974
Скоригований залишок
на початок року865--(52074)--(51209)
Чистий прибуток
(збиток) за звітний період----(6462)--(6462)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)-------Разом змін в капіталі----(6462)--(6462)
Залишок на кінець року865---(58536)(57671)
У звітному періоді, що закінчився 31 грудня 2016р., прибуток не спрямовувався на виплату
дивідендів.
Зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2015р.
СтаттяЗареєстрований (пайовий)
капіталКапітал у дооцінкахДодатковий
капіталРезервний
капіталНерозподілений
прибутокНеоплачений
капіталВилучений
капіталРазом
2016 р.
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Залишок на початок року865---(3203)--(2338)
Коригування----98--98
Скоригований залишок
на початок року865--(3105)--2240)
Чистий прибуток
(збиток) за звітний період----(49943)--(49943)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)-------Разом змін в капіталі----(49943)--(49943)
Залишок на кінець року865---(53048)--(52183)

У звітному періоді, що закінчився 31 грудня 2015р., прибуток не спрямовувався на виплату
дивідендів.
14. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Довгострокові зобов’язання і забезпечення були представлені наступним чином:
Довгострокові зобов’язання і забезпечення31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Довгострокові кредити банків10106767014
Всього10106767014

15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгівельна і інша поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р.
була представлена наступним чином:
Поточні зобов’язання і забезпечення31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -2935
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-1
Всього-2936

16. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Передплати отримані та інші оборотні активи станом на 31.12.2016р. та 31.12.2015 р. були
представлена наступним чином:
Поточні зобов’язання і забезпечення31 грудня 2016 року31 грудня 2015 року
Поточні забезпечення10513
Інші поточні зобов’язання228
Всього12721

17. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ, ВІДСТРОЧЕНІ
ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Основні компоненти (відшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що
закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
2016 рік2015 рік
Поточний податок на прибуток-19
2016 р.

© SMA

00309246

Відстрочені податкові активиВсього-19

18. ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
2016 рік
2015 рік
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 45035038
Всього45035038

19. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
2016 рік
2015 рік
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)16482137
Всього16482137
Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:
2016 рік
2015 рік
Матеріальні витрати19621242
Витрати на оплату праці744643
Відрахування на соціальні заходи163236
Амортизація777799
Інші операційні витрати1035550891
Всього1400153811
20. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати були представлені наступним чином:
2016 рік
2015 рік
Адміністративні витрати16711119
Всього16711119
21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представлені наступним чином:
2016 рік2015 рік
Витрати на збут 1185438
Всього1185438
22. ІНШІ ОПЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші витрати були представлені наступним чином:
2016 рік2015 рік
Інші витрати891250117
Всього891250117
23. ІНШІ ДОХОДИ
2016 р.
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Інші доходи були представлені наступним чином:

2016 рік
2015 рік
Інші доходи303625
Всього303625
24. ІНШІ ВИТРАТИ
Інші витрати були представлені наступним чином:
2016 рік2015 рік
Інші витрати5851176
Всього5851176

25. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться
Товариством в кожному фінансовому році.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та
відрахувань на соціальне забезпечення. ЇЇ розмір встановлюється за контрактом та рішенням
Наглядової ради. Винагороди у формі акцій – не нараховувались та не отримувались.
Перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до Товариства:
Юридична особа – «Avery Services Holdings Inc.» (Ісландія);
Юридична особа - ТОВ «Лайтхаус менеджмент» (ЄДРПОУ- 36000969), місцезнаходження
- Україна,м. Київ, вул. Мельникова, буд.12
Операції з пов'язаними сторонами за 2016 звітний рік (придбання або продаж товарів (готових
або напівфабрикатів), придбання або продаж нерухомості та інших активів, надання або
отримання послуг, оренда, передача досліджень та розробок, передача за ліцензійними угодами,
передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капіталу в грошовій або в
натуральній формі), надання гарантій або застави, зобов'язання зробити щось за умови настання
чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому
(визнаних або невизнаних), погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або
суб'єктом господарювання від імені такої зв'язаної сторони не проводились.

26. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становить 15 чол.
Нараховані витрати на персонал за звітний період складають 744 тис.грн.
Внески до державного пенсійного плану за встановленими ставками за 2016 рік складають 163
тис.грн.

27. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І УМОВНІ АКТИВИ
Інформація про умовні зобов'язання повинна розкриватися Примітках до фінансової звітності,
якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.
Інформація про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економічних
вигід є ймовірним. Умовні зобов’язання і умовні активи Товариством не визнані.
28. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

2016 р.
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Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства піддаються наступним фінансовим
ризикам: кредитний ризик та ризик ліквідності.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та
інша дебіторська заборгованість. Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити
або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до
фінансових збитків. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство
веде жорсткий контроль торгової дебіторської заборгованості. Операції з новими клієнтами
здійснюються на основі попередньої оплати.
Ризик ліквідності
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання.
Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує
процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати
наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків
Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізації.
Управління ризиком капіталу
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростан¬ня
рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу,
таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності в майбутньому.

29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не
відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ВИПУСКУ
Фінансова звітність Товариства за 2016 рік та відповідна порівняльна інформація за 2015 р., була
затверджена управлінським персоналом для подання Наглядовій раді 28 лютого 2017 р.

Керівник

________________ Мутницький В.М.

Головний бухгалтер ________________ Матієшина Н.А.
д/н
д/н

2016 р.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
аудитора - фізичної особи - підприємця) «Міла – аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

23504528

пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43

1037 26.01.2006
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н, д/н
видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Національній комісії
з цінних паперів та
фондового ринку України
Публічному акціонерному товариству
«Швейне підприємство «ЮНІСТЬ»

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності емітента цінних паперів
Публічного акціонерного товариства
«Швейне підприємство «ЮНІСТЬ»
станом на 31.12.2016 року
м. Київ “25” квітня 2017 року
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ», що
додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2016р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, за рік, що минув на зазначену дату,
розрахунок чистих активів станом на 31.12.2016 року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у
відповідності до Закону Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних, національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України "Про аудиторську
діяльність». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових
звітів не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів
у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
представлення фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки
2016 р.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій
звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи
фінансової звітності відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою
вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь – які облікові оцінювання, не
призводять до значних ризиків.
Листи - підтвердження дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за авансами виданими та іншої
дебіторської заборгованості не надавалися. Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської
заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити чи могли бути
потрібними коригування дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 року.
Листи - підтвердження кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за авансами отриманими та іншої
кредиторської заборгованості не надавалися. Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі кредиторської
заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити чи могли бути
потрібними коригування кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 року.
Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період також модифікована внаслідок можливого впливу цього
питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовнопозитивної думки», фінансова звітність подає в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан Публічного
акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його
діяльності за минулий рік, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
Додатки
довідка про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року;
вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року;
розкриття інформації про формування та розмір сплаченого статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2016
року;
основні відомості про Товариство;
основні відомості про аудитора;
підтверджений Аудитором Баланс Товариства станом на 31 грудня 2016 року;
підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати Товариства за 2016 рік;
підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2016 рік;
підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік;
підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2016р;
підтверджені Аудитором Розрахунки чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 р.

Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма „Міла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Дата видачі аудиторського висновку: 25 квітня 2017р.
Додаток №1 до звіту аудитора
ДОВІДКА
про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ»
станом 31.12.2016р.
Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства
ПоказникиСтаном на 01.01.2016р.Станом на 31.12.2016р.
тис. грн.% до валюти балансутис. грн.% до валюти балансу
1.Основні засоби та інші позаоборотні активи3722955,03640849,4
в тому числі:
- основні засоби (балансова вартість)3720855,03640249,4
- інші необоротні активи ---- довгострокові фінансові інвестиції---- нематеріальні активи 21060
- незавершене будівництво---- відстрочені податкові активи---- довгострокова дебіторська заборгованість---2.Оборотні кошти,3044445,03721950,6
в тому числі:
- запаси і витрати25713,937075,0
- дебітори41576,132134,4
- грошові кошти3280,52550,4
- інші оборотні активи100130
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- поточні фінансові інвестиції---3. Витрати майбутніх періодів2337834,53003140,8
Витрати майбутніх періодів2337834,53003140,8
РАЗОМ6767310073627100
Аналіз загальної оцінки стану пасивів Товариства
ПоказникиСтаном на 01.01.2016р.Станом на 31.12.2016р.
тис. грн.% до валюти балансутис. грн.% до валюти балансу
1.Власні кошти,(2381)(3,5)(2348)(3,2)
в тому числі:
-статутний капітал8651,38651,2
-додатковий капітал ----додатковий вкладений капітал----резервний капітал---- нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)(3246)(4,8)(3213)(4,4)
- неоплачений капітал---2.Позикові кошти,70054103,575975103,2
в тому числі:
- довгострокові зобов’язання 6701499,075922103,1
- поточні зобов’язання30404,5530,1
- доходи майбутніх періодів---РАЗОМ6767310073627100
Показники фінансового стану Товариства
ПоказникиНормаСтаном на 01.01.2016р.Станом на 31.12.2016р.
1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт поточної ліквідностіКЛ-12,0-2,59,2632,3
2.Коефіцієнт загальної ліквідностіКЛ-20,7-0,810,0702,1
3.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідностіКЛ-30,2-0,250,14,8
4.Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капіталомКп.3Не<10,50,5
2. Показники фінансової стійкості
1.Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштівК-3Не>100
2.Коефіцієнт фінансової незалежностіКННе<0,200
3.Коефіцієнт автономіїКА0,500
4.Коефіцієнт маневреності власних коштівКМ0,500
5.Наявність власних обігових коштів (власний оборотний капітал)---39610-38756
3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобівКІР1,01,0
2.Коефіцієнт покриття інвестиційКАПІ0,85-0,900
3.Коефіцієнт інвестуванняКін00
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майніК.рос1,01,0
5.Коефіцієнт покриття балансуК п.б.0,50,5
6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштівК.е.вк.00
7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майнаК.в.ф.0,50,5
8.Показник заборгованості кредиторам4,5%0,1%
9.Обіговість дебіторської заборгованості6,1%4,4%
10.Рентабельність власного капіталу-58,5%-52,6%
Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» за 2016 рік отримало прибуток у сумі 33,0 тис.
грн.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що Товариство має достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань,
проте коефіцієнти поточної та термінової ліквідності мають значення вищі за нормативні та з тенденцією до
зростання.
Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості), показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі
балансу, що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує незалежність Товариства від залучених засобів.
Наявність власних обігових коштів, а також тенденція до їх зменшання, негативно характеризує фінансовий стан
Товариства.
Коефіцієнт покриття балансу, який характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання,
відповідає нормативним обмеженням і зберігає позитивну тенденцію із року в рік.
Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як недостатньо ефективну в частині
покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки
зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.
Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники
фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів
припущення про безперервність діяльності товариства, окрім погіршення економічного стану в країні. За
результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аудитор
2016 р.
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(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Додаток №2 до звіту аудитора
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року
На підставі даних балансу Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» станом на
31.12.2016р. розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними
документами розміром статутного капіталу, що передбачено статтею 155 Цивільного кодексу України та статтею 39
Закону України «Про господарські товариства».
тис.грн.
Найменування статтіКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ
Нематеріальні активи: залишкова вартість1000216
Незавершене будівництво100500
Основні залишки: залишкова вартість10103720836402
Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість102000
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств103000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції
104000
Довгострокова дебіторська заборгованість104000
Відстрочені податкові активи104500
Інші необоротні активи109000
Запаси: виробничі запаси100025713707
Запаси: біологічні активи111000
Запаси: незавершене виробництво110291115
Запаси: готова продукція11034521651
Запаси: товари11047170
Векселі одержані
112000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість112537722993
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
1135463
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130321191
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів
114000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків
114500
Інша поточна дебіторська заборгованість11551826
Поточні фінансові інвестиції116000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті
1165328255
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті
116500
Інші оборотні активи11901013
Витрати майбутніх періодів11702337830031
Активи, всього:6767373627
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Забезпечення наступних витрат і платежів152100
Довгострокові кредити банків151000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання15006701475922
Відстроченні податкові зобов’язання151500
Інші довгострокові зобов’язання152000
Довгострокові зобов’язання 160000
Короткострокові кредити банків161000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями160500
Векселі видані161500
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги163529350
Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів
162000
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом162510
Поточні зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежів163000
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування
164000
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці164500
Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками164000
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Поточні зобов’язання 166000
Поточні зобов’язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків166500
Інші поточні зобов’язання169010453
Доходи майбутніх періодів
151000
Зобов’язання, всього:7005475975
Розрахункова вартість чистих активів =Активи - Зобов’язання-2381-2348
Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1+1.2+1.3) – (2.1+2.2+2.3+2.4) = (73627) – (75975) = -2348,0(тис. грн.)
Перевіркою дотримання Товариством вимог п.3 статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного
Кодексу України щодо розміру вартості чистих активів в порівнянні із розміром статутного капіталу встановлено, що
вартість чистих активів станом на звітну дату не перевищує розмір статутного капіталу на 3213,0 тис. грн. (-2348865).
До того ж, розрахунковий показник вартості чистих активів не задовольняє вимогам п.3 статті 155 «Статутний капітал
акціонерного товариства» Цивільного Кодексу України.
Висновок: Розрахунок вартості чистих активів на кінець звітного періоду складає
-2348,0 тис. грн. Статутний
капітал складає 865,0 тис. грн. і не відповідає величині скоригованого статутного капіталу, який розрахований на
кінець року. Неоплачений капітал та вилучений капітал на кінець звітного періоду відсутні.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 3213,0 тис. грн. Вартість чистих
активів Товариства менша від величини статутного капіталу, яка розрахована на кінець року. Вимоги п.3 ст.155
Цивільного кодексу України не дотримуються.

Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Додаток №3 до звіту аудитора
Розкриття інформації про формування та розмір сплаченого статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2016
року
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу
статутного капіталу в фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» у
всіх суттєвих аспектах.
При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку
статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу
Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності до чинного законодавства.
Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» створене шляхом перереєстрації Акціонерного
товариства закритого типу «Київського швейного підприємства «Юність», яке було створене шляхом приватизації
цілісного майнового комплексу членами організації орендарів Київського орендованого швейного підприємства
«Юність» на підставі Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 30 квітня 1993 року №КП-46 та
Додаткової угоди від 21 вересня 1993 року за Рішенням загальних зборів трудового колективу від 25 травня 1993 року
та установчим договором Акціонерного товариства закритого типу «Київське швейне підприємство «Юність» і
Товариство є його повним правонаступником.
Статутний капітал Товариства згідно Статуту зареєстрованого 14.05.2003 року становив 865 300,00 (вісімсот
шістдесят п’ять тисяч триста) грн..00коп., поділений на 509 000 (п’ятсот дев’ять тисяч) простих іменних акцій за
номінальною вартістю 1,70 грн. (одна гривня 70 коп..) кожна акція.
Сплата Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» відбувалася
грошовими коштами.
Відповідно до Протоколу від 27.12.2007 року прийнята нова редакція Статуту, який зареєстрований 27.12.2007 року.
Статутний капітал станом складає 865 300,00 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч триста) грн..00коп., поділений на 509
000 (п’ятсот дев’ять тисяч) простих іменних акцій за номінальною вартістю 1,70 грн. (одна гривня 70 коп..) кожна
акція.
Відповідно до Протоколу б/н від 20.12.2011 року прийнята нова редакція Статуту. Статутний капітал станом на
31.12.2011 року складає 865 300,00 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч триста) гривень 00коп., поділений на 509 000
(п’ятсот дев’ять тисяч) простих іменних акцій за номінальною вартістю 1,70 грн. (одна гривня 70 коп..) кожна акція,
розподіляється наступним чином:
Акціонери% у статутному капіталі
Avery Services Holdings Inc. (код ЄДРПОУ 430924)65,4232
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ТОВ «Лайтхаус менеджмент» (код ЄДРПОУ 36000969)24,0002
DRGN Limited (код ЄДРПОУ 111306)5,9536
ТОВ «ФІНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 35893230)0,0004
Всього95,3774
Фізичні особи:
-354 акціонери згідно реєстру акціонерів, які мають 4,6226% акцій Товариства від загальної їх кількості.

Згідно із Статутом розмір Статутного капіталу Товариства на 31.12.2016р. складає 865 300,00 (вісімсот шістдесят
п’ять тисяч триста) грн..00коп., поділений на 509 000 (п’ятсот дев’ять тисяч) простих іменних акцій за номінальною
вартістю 1,70 грн. (одна гривня 70 коп..) кожна акція.
Станом на 31.12.2016 року Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.

На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу
Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ» станом на 31 грудня 2016 року, відповідно до
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Додаток №4 до звіту аудитора
Основні відомості про товариство
Назва:Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «ЮНІСТЬ»
Скорочена назва ПАТ „ Швейне підприємство «ЮНІСТЬ ”
Організаційно-правова форма:Акціонерне товариство
Форма власності Приватна
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ00309246
Дата державної реєстрації14.05.2003р., 25.07.2012р.
Номер державної реєстрації10711070010002509
Дата внесення змін до установчих документів:14.05.2003р., 27.12.2007р., 20.12.2011р.
Орган, який видав свідоцтво про реєстраціюПодільська районна у місті Києві державна адміністрація
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження:04070, м. Київ, вулиця Фролівська, будинок 3/34
Основні види діяльності
(згідно з довідкою управління статистики):14.13 Виробництво іншого верхнього одягу;
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Телефон, факс :+38 (044) 23-65-98
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку
зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.
Дані товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці:
Назва рахункуНомер рахункуНазва установи банку, МФО
Поточний
(грн., євро, рос.рублів, дол..США)26000001301409ПАТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528
Кількість акцій, випущених Емітентом: 865 300,00 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч триста) гривень 00коп., поділений
на 509 000 (п’ятсот дев’ять тисяч) простих іменних акцій за номінальною вартістю 1,70 грн. (одна гривня 70 коп..)
кожна акція.
Акціонерами Товариства є:
Акціонери% у статутному капіталі
Avery Services Holdings Inc. (код ЄДРПОУ 430924)65,4232
ТОВ «Лайтхаус менеджмент» (код ЄДРПОУ 36000969)24,0002
DRGN Limited (код ЄДРПОУ 111306)5,9536
ТОВ «ФІНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 35893230)0,0004
Всього95,3774
Фізичні особи:
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-354 акціонери згідно реєстру акціонерів, які мають 4,6226% акцій Товариства від загальної їх кількості.
Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає 865 300,00 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч
триста) гривень 00 коп. Станом на 31.12.2016 р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.
Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства» від
19.09.1991 р. № 1576-ХП.
Середньооблікова чисельність працівників 15 чоловік.
Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:
•Голова правління Товариства:
-Патрік Девід Крабе з 16.11.2003р. по 14.04.2016 р. (протокол про переобрання Голови правління від 15.04.2016р.).
-Мутницький В.М. з 15.04.2016р. по теперішній час (протокол про призначення Голови правління від 15.04.2016р.).
•головний бухгалтер Товариства:
-Матієшена Н.А. з 14.02.2011р. по теперішній час (наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №12к від
14.02.2011р.).

Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Додаток №5 до звіту аудитора
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит» на підставі договору № 15/02/17 від 15
лютого 2017 року.
Перевірка проведена з 15 лютого 2017року по 25 квітня 2017року.
Перевірка фінансової звітності здійснювалась за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за
період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
Аудиторський висновок адресовано керівництву Товариства та Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Аудиторська фірма діє на підставі:
•Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України №321/3 від 28.01.2016р.;
•Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, згідно з рішенням Аудиторської Палати України №257/4 від
27.09.2012 р.;
•Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, виданого Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері професійних учасників
ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, строк дії Свідоцтва з 18 березня 2016 р. до 28 січня 2021
року.
Аудит проведено: незалежними аудиторами ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит» – Щеглюк Світланою Юріївною
сертифікат № 007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року з терміном дії
до 26 грудня 2018 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною сертифікат № 003633 серії «А», виданий рішенням
Аудиторської палати України №25 від 14 лютого 1995 року з терміном дії до 14 лютого 2019 року.
Місцезнаходження та фактична адреса: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.
Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.
Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
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