
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Лаврiченко Василь Микитович 

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

                        М.П. 
28.04.2015 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Фiрма "Полтавпиво" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

05518768 

4. Місцезнаходження 

емітента 
36008 Полтавська область  м.Полтава вул.Фрунзе буд.160 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

0532  67 88 10 0532 67 88 11 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
y.podvorchan@beer.pl.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
28.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

82 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 

  

30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.poltavpivo.com 
в мережі 

Інтернет 
30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

протягом звітного періоду 
  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

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

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

33. Примітки   



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публічне акціонерне товариство "Фірма 

"Полтавпиво" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
   

3. Дата проведення державної реєстрації  20.01.1992 

4. Територія (область)  Полтавська область 

5. Статутний капітал (грн.)  67416310.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 278 

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

11.05  ВИРОБНИЦТВО ПИВА 

 11.07 
 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ 

ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ 

 43.99  ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У. 

10. Органи управління 

підприємства 
Інформація про органи управління не розкривається у зв'язку з тим, що емітент 

- акціонерне товариство 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Полтавське ЦРВ ПАТ "Мегабанк" 

2) МФО банку  351629 

3) Поточний рахунок  26007160666 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Полтавське ЦРВ ПАТ "Мегабанк" 

5) МФО банку  351629 

6) Поточний рахунок  2600364316027 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                                                          №716.13.53-11.05     28.02.2013 
Держгірпромнагляд України.Територіальне управління 

Держгірпромнагляду у Полтавській області                                                                                                                                                                    
28.02.2018                                                                                           

Опис Товариство планує продовження терміну дії ліцензії 

Дозвіл на спеціальне водокористування                                                                                                                                                                                                                          № 0326/Пол           10.12.2014 

Полтавська обласна державна адмністрація. Департамент з 

питаннь нафтогазового комплексу, промисловості, екології та 

природних ресурсів.                                                                                                                        

10.12.2019                                                                                           

Опис Товариство планує продовження терміну дії дозволу у подальшому 

Спецальний дозвіл на користування надрами                                                                                                                                                                                                                      № 4362               19.04.2013 Державна служба геології та надр України                                                                                                                                                                                                                       19.04.2018                                                                                           

Опис Товариство планує продовження терміну дії дозволу і в подальшому 

Ліцензія на придбання, зберігання, 

використання прекурсорів                                                                                                                                                                                                    
№601385 серія АВ     29.12.2011 Даржавна служба України з контролю за наркотиками                                                                                                                                                                                                              29.12.2016                                                                                           

Опис Товариство планує продовження терміну дії ліцензії і в подальшому 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Регiональне вддiлення фонду Державного майна 

України у Полтавськй областi 
22527015 

УКРАЇНА  26014 Полтавська область  м.Полтава вул. Ленiна 

будинок 1/23 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

    0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) посада Генеральний директор 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Лавріченко Василь Микитович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВТ 070540 22.02.2014 Приморським РС у м.Маріуполі ГУ 

ДМС України в Донецькій област 

4) рік народження** 1962 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 30 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Луганський пивоварний завод", генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.01.2006 08.09.2016 

9) опис    Обрано на посаду згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 09.12.2002р.). 

Загальними зборами акціонерів, що відбулися 26.04.2013р. було вирішено питання щодо продовження 

трудового контракту від 01.01.2006р.до 08.09.2016р. Повноваження та обов'язки Генерального директора 

відображені у Статуті Товариства. Розмір виплаченої винагороди згідно штатного розкладу. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

 

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Заславець Алла Захарівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КН 262912 28.10.1996 Ленінським РВПМУ УМВС України в 

Полтавській області 

4) рік народження** 1965 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 27 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Харчові технології", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.11.2008 Невизначений 

9) опис    Наказ на призначення №54-к вд 31.10.2008р. Посадова особа призначена на невизначений термін. 

Повноваження та обов'язки посадової особи відображен у посадовій інструкції. Розмір виплаченої 

винагороди згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 

особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь яких інших пдприємствах. 

 

1) посада Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Хасанов Магомет Абдулмаджитович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 0  д/в 

4) рік народження** 1967 

5) освіта** вища, Краснодарський ордена Трудового Червоного Прапору 

політехнічний інститут, 1991р., Спеціальність - технологія 

консервування, Квалфікація - нженер-технолог 

6) стаж роботи (років)** 25 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

майстер, розборщик штабелів, технолог, вагар, страший 

майстер, начальник консервного цеху. перший заступник 

генерального директора. З 21.03.2005р. по теперішній час - 

генеральний директор ВАТ "Ставропольский пивоварений 

завод" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 Необмежений 

9) опис    Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №28 вд 

03.07.2012р.) на необмежений термін до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової 

ради. Повноваження та обов'язки посадової особи відображені у Статуті Товариства та у Положенні про 

Наглядову Раду. Винагорода виплачується згідно кошторису, затвердженому загальними зборами 

акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 



Посадова особа працює генеральним директором ВАТ "Ставропольський пивоваренний завод". Посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мурга Тетяна В'ячеславівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 0  д/в 

4) рік народження** 1977 

5) освіта** Вища, Північно-Кавказський державний технічний 

університет, 1999р. Спеціальність - бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз господарської діяльності. Кваліфікація - 

екеноміст 

6) стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

бухгалтер, менеджер з торгівлі, економіст, начальник планово-

економічного відділу. З 17.02.1999 р. по теперішній час - 

заступник генерального директора з економіки ВАТ 

"Ставропольський пивоваренний завод". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 Необмежений 

9) опис    Обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №28 вiд 

03.07.2012р) на необмежений термін до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової 

ради.  Повноваження та обов'язки посадової особи вiдображенi у Статутi Товариства та Положеннi про 

Наглядову Раду. Винагорода виплачується згiдно кошторису, затвердженому загальними зборами 

акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа працює заступником генерального директора з економіки ВАТ "Ставропольський 

пивоваренний завод". Посадова особа не надала згоди на розкритття паспортних даних. 

 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ігнат'єва Ольга Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 0  д/в 

4) рік народження** 1964 

5) освіта** Вища, Ленінградський ордена Жовтневої революції та ордена 

Червоного Прапора технологічний інститут імені Лєнсовєт, 

1987р. Спеціальність -хімічна технологія органічних фарбників 

та проміжних продуктів. Квалфікація- інженер хімік-технолог. 

6) стаж роботи (років)** 25 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

начальник зміни, майстер зміни цеху, машиніст, інженер-

технолог, начальник бродільно-лагерного цеху, начальник 

відділу виробництва пива. З 16.05.2000 р. по теперішній час - 

головний технолог "Ставропольський пивоваренний завод". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 Необмежений 

9) опис    Обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №28 вiд 

03.07.2012р) на необмежений термін до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової 

ради. Повноваження та обов'язки посадової особи вiдображенi у Статутi Товариства та Положеннi про 

Наглядову Раду. Винагорода виплачується згiдно кошторису, затвердженому загальними зборами 

акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа працює головним технологом ВАТ "Ставропольський пивоваренний завод". Посадова особа 

не надала згоди на розкритття паспортних даних. 

 

1) посада Голова ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Карпенко Олена Яківлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 0  д/в 

4) рік народження** 1962 

5) освіта** Вища, Ростовський державний економічний університет 

"РІНХ", 2001р. Спеціальність- фінанси та кредит. Кваліфікація 

- економіст. 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства та економіст, старший інженер економіст, начальник планового 



попередня посада, яку займав** відділу, бухгалтер, старший економіст - бухгалтер, начальник 

відділу розрахунків з постачальниками управління, заступник 

головного бухгалтера з фінансів, заступник головного 

бухгалтера. З 08.10.2007 р. по теперішній час - головний 

бухгалтер ВАТ "Ставропольський пивоваренний завод". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 03.07.2017 

9) опис    Обрано на посаду Члена ревізійної комісії терміном на 5 років згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (протокол №28 вiд 03.07.2012р). Голова Ревізійної комісії Товариства обраний зі 

складу членів Ревізійної комісії Товариства на підставі рішення, прийнятого на засіданні Ревізійної комісії 

Товариства №1 від 03.07.2012 р. Повноваження та обов'язки посадової особи вiдображенi у Статутi 

Товариства та Положеннi про Ревізійну комісію. Винагорода виплачується згiдно кошторису, 

затвердженому загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Посадова особа працює головним бухгалтером ВАТ "Ставропольський 

пивоваренний завод". Посадова особа не надала згоди на розкритття паспортних даних. 

 

1) посада Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Лаптєва Наталя Сергіївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 0  д/в 

4) рік народження** 1977 

5) освіта** Вища, Ростовська державна академія 1998р., Спеціальність - 

маркетинг, Кваліфікація - економіст. 

6) стаж роботи (років)** 16 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

економіст, менеджер-маркетолог, заступник головного 

бухгалтера. З 01.06.2005 р. по теперішній час - начальник 

планово-економічного відділу ВАТ "Ставропольський 

пивоваренний завод". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 03.07.2017 

9) опис    Обрано на посаду Члена ревізійної комісії терміном на 5 років згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (протокол №28 вiд 03.07.2012р). Повноваження та обов'язки посадової особи 

вiдображенi у Статутi Товариства та Положеннi про Ревізійну комісію. Винагорода виплачується згiдно 

кошторису, затвердженому загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працює начальником планово-економічного відділу 

ВАТ "Ставропольський пивоваренний завод". Посадова особа не надала згоди на розкритття паспортних 

даних. 

 

1) посада Член Ревізійної Комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Скляренко Людмила Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Д/В 0  Д/В 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

лаборант, електрослюсар, інженер, економіст, диспетчер, 

начальник планово-економічного відділу, начальник відділу 

бюджетування та фінансового контролінгу, провідний 

економіст, заступник генерального директора з економіки. З 

01.02.2012 р. начальник планово-економічного відділу ПАТ 

"Фірма "Полтавпиво". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.07.2012 03.07.2017р. 

9) опис    Обрано на посаду Члена ревізійної комісії згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

(протокол №28 вiд 03.07.2012р). Повноваження та обов'язки посадової особи вiдображенi у Статутi 

Товариства та Положеннi про Ревізійну комісію. Винагорода виплачується згiдно кошторису, 

затвердженому загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкритття паспортних даних. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Лавріченко Василь 

Микитович 

ВТ 070540 22.02.2014 

Приморським РС у м.Маріуполі 

ГУ ДМС України в Донецькій 

област 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Заславець Алла Захарівна 

КН 262912 28.10.1996 Ленінським 

РВПМУ УМВС України в 

Полтавській області 

0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Хасанов Магомет 

Абдулмаджитович 
д/в 0  д/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Мурга Тетяна 

В'ячеславівна 
д/в 0  д/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ігнат'єва Ольга 

Миколаївна 
д/в 0  д/в 0 0 0 0 0 0 

Голова ревізійної 

комісії 

Карпенко Олена 

Яківлівна 
д/в 0  д/в 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 

комісії 
Лаптєва Наталя Сергіївна д/в 0  д/в 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 

Комісії 

Скляренко Людмила 

Олександрівна 
Д/В 0  Д/В 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

ТОВ "Емпорiум-П" 35952242 
36008 Полтавська область  м.Полтава 

вул.Фрунзе, буд.160 
18567136 96.393551527861 18567136 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

Усього 18567136 96.393551527861 18567136 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів 96.46 

Опис 1.Про обрання голови та членiв лiчильної комсiї, про прийняття рiшення про припинення повноваженнь 

голови та членiв лiчильної комсiї, про обрання складу президiї.  

2.Про розгляд Звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

3.Про розгляд Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 

2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

4.Про розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту.  

5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 

6. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 

Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. Пропозiцiї щодо перелiку питань порядку 

денного були наданi Наглядовою радою. Iнших пропозицiй не надходило.  

Постановили по першому питанню :  

1.1 Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голови комiсiї - Безсмертна А.О. та членiв комiсiї Скребцова Н.М, 

Даценко Г.I, Сидорова Е.В, Подолян Н.М. Голосували: "ЗА" - 18 580 706 голосiв, що становить 100 % вiд 

загальної кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає 1.2. Повноваження 

голови та членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв на 

цих зборах в повному обсязi. Голосували: "ЗА" - 18 580 706 голосiв, що становить 100 % вiд загальної 

кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає  

1.3. Обрати склад президiї зборiв: Лаврiченко В.М., Перепеляк Л.Б., Бражник Н.I. Голосували: "ЗА" - 18 

580 706  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає. 

 По другому питанню постановили: 

2.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2013р. Голосували: "ЗА" - 18 580 706  голосiв, що становить 100 % вiд загальної 

кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає. 

По третьому питанню постановили : 3.1. Затвердити Звiт та висковки Ревiзiйної комiсiї Товариства 

стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013р. Голосували: "ЗА" - 18 578 221  голосiв, що становить 

99.99 % вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - 2485, що 

становить 0.01% вiд загальної кiлькостi голосiв. 

По четвертому питанню постановили : 4.1. Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2013р. 

Голосували: "ЗА" - 18 580 706  голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає. 

По п'ятому питанню постановили: 5.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013р. Голосували: "ЗА" - 18 

580 271  голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - немає. 

"УТРИМАЛИСЬ" -435, що становить 0.002% вiд загальної кiлькостi голосiв. 

По шостому питанню постановили: 6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2013 роцi в сумi 9315,1 

тис.грн. розподiлити наступним чином: - частину прибутку врозмiрi 5% , а саме 465,8 тис.грн. направити 

до резервного фонду Товариства. - частину прибутку в розмiрi 8849,3 тис.грн. направити на покриття 

збиткiв попереднiх перiодiв. Голосували: "ЗА" - 18 576 336 голосiв, що становить 99.98 % вiд загальної 

кiлькостi присутнiх на зборах. "ПРОТИ" - 2485, що становить 0.01% вiд загальної кiлькостi голосiв. 

"УТРИМАЛИСЬ" - 1885, що становить 0.01% вiд загальної кiлькостi голосiв. 

 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

 За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
        

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
        

Сума виплачених 

дивідендів, грн 
        

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Опис   

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 м. Київ  Київ вул.Б.Гринченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)279-65-40; 279-13-25 

Факс (044)279-13-22 

Вид діяльності Діяльність центрального депозитарію 

Опис Виконує дипозитарні функції згідно договору з Товариством 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Перший Український Міжнародний банк 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829 

Місцезнаходження 83001 Донецька область  Донецьк вул.Університетська, буд.2а 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №286539 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон (062)3324500 

Факс (062)3324700 

Вид діяльності Дипозитарна діялльність дипозитарної установи 

Опис Виконує послуги дипозитарної установи цінних паперів Товариства згідно 

договору. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601 м. Київ  Київ Шовковична 42/44 (6поверх) 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АД №034421 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044-277-50-00 

Факс 044-277-50-01 

Вид діяльності Діяльність з організацї торгівлі на фондовому ринку 

Опис д/в 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32996030 



Місцезнаходження 36037 Полтавська область  м.Полтава вулиця Леніна, б.91 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

№3422 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

24.06.2004 

Міжміський код та телефон (0532) 57-04-33 

Факс (0532) 57-04-33 

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 

Опис Товариство провело аудиторську перевірку та підготувало аудиторський 

висновок про достовірність фнансової звітност за 2014 рік. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.08.2010 659/1/10 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
3.50 19261803 67416310.50 

100.000000000

000 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано 20.07.2011р.Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась. 

Лiстинг цiнних паперiв емiтента  на фондових бiржах не проводився. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не проводилось,спосiб розмiщення , дострокове погашення 

не здiйснювалось. 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
У 1993 роцi фондом комунального майна була дозволена приватизацiя державного майна 

орендного Полтавського пивзаводу. 

Наказом фонду комунального майна областi в 1993р. були затвердженi план 

приватизацiї та акт оцiнки вартостi майна Орендного пiдприємства.  Органiзацiя 

орендарiв Полтавського пивзаводу купила державне майно цiлiсного майнового 

комплексу Полтавського орендного пивзаводу. Вiдповiдно до акту передачi державно 

майна вищевказане майно було передано органiзацiї орендарiв Полтавського 

пивзаводу.  Розпорядженням мiськвиконкому орендне пiдприємство Полтавський 

пивзавод виключено з реєстру в зв'язку з його перереєстрацiєю в колективну 

виробничо-торговельну фiрму "Полтавпиво".  Розпорядженням мiськвиконкому в 1995 р 

колективна виробничо-торгова фiрма "Полтавпиво" виключена з реєстру в зв'язку з її 

перереєстрацiєю в закрите акцiонерне товариство "Фiрма" Полтавпиво ", яке стало 

правонаступником колективної виробничо-торговельної фiрми" Полтавпиво ". У 2011 

роцi у зв'язку з приведенням дiяльностi пiдприємства у вiдповiднiсть до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах акцiонерiв прийнято 

Рiшення про змiну Найменування Товариства на публiчне акцiонерне товариство 

"Фiрма" Полтавпиво". 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

 
Органiзацiйна структура емiтента складається з виробничих дiлянок та органiв 

управлiння самостiйного пiдприємства. Товариство очолює Генеральний директор, 

якому пiдпорядковуються: 

- Помічник генерального директора з технічного розвитку та загальним питанням; 

- Заступник генерального директора з якості і виробництва; 

- Заступник генерального директора; 

- Енерго-механiчна служба Головний інженер  (головний механiк, ремонтно-механiчний 

цех, холодильно-компресорний цех, головний енергетик, інженер, паросиловий цех, 

електроцех, дiльниця АСУТПіВ, ремонтно-будiвельний цех); 

- Відділ по загальним питанням (транспортна дільниця, складське господарство, 

оздоровчий пункт,господарська дільниця) 

- Відділ МТЗ,склад ТМЦ; 

- Виробнича лабораторія; 

- Служба наладки обладнання; 

- Служба виробництва  Головний технолог (змінні технологи, варочний цех, 

бродильно-лагерний цех, цех розливу, дільниця з виробництва б/а нопоїв та квасу); 

- Канцелярія,  

- Служба управління персоналом; 

- Відділ безпеки,  

- Начальник штабу ЦЗ,  

- Провiдний iнженер з ОП; 

- Вiддiл iнформацiйних технологiй; 

- Директор з продажу; 

- Вiддiл маркетингу; 

- Відділ продажу; 

- Відділ логістики; 

- Бухгалтерія;  

- Планово-економічний відділ; 

- Юридичний відділ. 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли вiдсутнi. 

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 



програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
Середньооблiкова чисельність працiвникiв облiкового складу у 2014роцi складає - 

277 осiб. Середня численість позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом- 2 особи. Особи, що працювали за цивiльно- правовими договорами у 

2014 роцi- 8 осіб. Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 

робочого часу(дня,тижня) - немає. Фонд оплати працi в 2013 р. - 11024,6 тис.грн. 

Фонд оплати праці в 2014 р. - 15981,3 тис.грн. Змiна розмiру фонду оплати працi, 

його збiльшення вiдносно попереднього року вiдбувалась за рахунок пiдвищення 

гарантованої мiнiмальної заробiтної плати у грудні 2013 року., збльшення обсягів 

виробництва продукцї. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства вiдсутня. . 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими установами, підприємствами, 

організаціями. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб  протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
У відповідності до МСФЗ 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки", облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила 

та процедури, прийняті Компанією для складання та подання фінансової звітності. 

Застосовані принципи та методи складання фінансової звітності Компанії (наказ про 

облікову політику № 5-а від 03.01.2012 р.) в суттєвих аспектах відповідають 

вимогам МСФЗ, чинних станом на 31.12.2014 р. та оприлюднених на веб-сайті МФУ, 

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних 

документів. 

Фінансова звітність Компанії за 2014 рік складена своєчасно з дотриманням основних 

принципів, викладених в МСБО 1 "Подання фінансових звітів", а саме: принципу 

нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості інформації, порівнянності 

даних, правдивості, пріоритету змісту над формою, нейтральності та 

неупередженості, обачності, доречності, суттєвості інформації. 

Протягом 2014 року облікова політика Компанії залишилась незмінною. 

З урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних 

Компанія застосовує журнально-ордерну автоматизовану форму бухгалтерського обліку. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 



зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Основними  видами продукції, що виробляє емітент, є декілька марок пива та 

безалкогольних напоїв. В 2014 році було реалізовано 2 951,8 тис. дал пива, що 

більше на 26,7% ніж у 2013 році, коли було продано 2 330,0 тис. дал. 

Безалкогольних напоїв в 2014 році продано 310,0 тис дал, в 2013 році - 135,6 тис. 

дал (приріст 128,7%). Продаж квасу в 2014 році - 90,7 тис. дал, в 2013 році - 65,0 

тис. дал (приріст 39,7%). В 2014 році на експорт було реалізовано 65,6 тис. дал 

пива (2,2% від загального об'єму продаж), 12,4 тис дал безалкогольних напоїв 

(4,0%), 11,1 тис. дал кваса (12,3%). 

 Асортимент продукції емітента постійно розширюється. Щорiчно оновлюється 

асортимент продукцiї. На цей час пiдприємство пропонує  пиво 16 найменувань та 11 

видiв безалкогольних напоїв. Кожен з них має свiй особливий, оригінальний, 

гармонічний смак та аромат. 

 Сезонні зміни досить помітно впливають на роботу емітента. Виробництво пива 

и безалкогольних напоїв влітку зростає в декілька разів в порівнянні з зимовими 

місяцями. Квас виготовляється лише в літній період. 

 Основними ринками збуту є центральний і східний регіони України. Продукція 

реалізується в 23 областях України та АР Крим, також відправляється на експорт в 

Росію і Ізраїль. 

 До основних  ризиків в дiяльностi емiтента відносяться зміни у законодавстві 

стосовно акцизного збору та інших податків, а також нестабільна політична ситуація 

в Україні.  

 Заходами  емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та 

розширення виробництва та ринкiв збуту є збiльшення термiнiв придатностi напоїв i 

збiльшення термiнiв їх реалiзацiї, розробка нових видiв продукцiї та розширення 

ринкiв збуту.  

 Товариство здiйснює збут продукцiї через дистриб'юторські компанiї, якi в 

свою чергу реалiзують продукцiю через нацiональнi та локальнi мережi, лiнiйний 

роздріб - це фасована продукцiя. Продукцiя в кег-тарi реалiзується через кафе, 

бари та ресторани. Крiм того, продукцiя реалiзується через систему збуту "ХоРеКа" 

та "Роздріб".Продукцiя продається в гипермаркетах, мiнiмаркетах , павiльйонах, 

кiосках, лотках i т.i.  

 До особливостей стану розвитку галузі виробництва, в якiй здійснює 

діяльність емітент відноситься перенасичення ринку виробниками та товарами. Ринок 

в останні роки скорочується. Лідери ринку втрачають свої позиції на ринку, а 

локальні виробники нарощують виробництво.  

 Конкуренцiя з боку  таких мiцних товаровиробникiв, як "САН ИнБев Украина" , 

"Carlsberg Ukraine", "Оболонь" стимулює до роботи в нових сегментах  ринку, 

впровадження нових технологій та нових товарів. Основні конкуренти емiтента в 

галузi є "САН ИнБев Украина" , "Carlsberg Ukraine", "Оболонь", ПрАТ "Ефес 

Україна". 

 Перспективнi плани розвитку емiтента охоплюють питання розширення ринку 

збуту, укрiплення маркетингової полiтики та покриття всіх цінових сегментів. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
2007рiк.  

На протязi звiтного перiоду були придбанi основнi засоби виробничого призначення 

на суму 1290тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 

249тис. грн; - машини та обладнання - 819тис. грн.; - транспортнi засоби - 3тис. 

грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 170тис. грн.; - iншi основнi засоби - 

5тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 44тис. грн.  



Вибули протягом року основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 6769тис. грн., у 

тому числi: - списано основнi засоби, якi не придатнi для подальшого 

використовування за первiсною вартiстю у сумi 958 тис. грн.; - списано iншi 

необоротнi матерiальнi активи,  якi не придатнi для подальшого використовування за 

первiсною вартiстю у сумi 5555тис. грн.; реалiзованi  основнi засоби первiсною 

вартiстю у сумi  256 тис. грн. 

2008 рiк. 

 На протязi звiтного перiоду були придбанi основнi засоби на загальну суму 

3219тис. грн.,у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 990тис. 

грн;- машини та обладнання - 487тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 

16тис. грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 1726тис. грн. Вибули протягом 

року основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 13821тис. грн., у тому числi: - 

списано основнi засоби, якi не придатнi для подальшого використовування за 

первiсною вартiстю у сумi 13501тис. грн.; реалiзованi  основнi засоби первiсною 

вартiстю у сумi 80 тис. грн.. 

- списано iншi необоротнi матерiальнi активи, якi не придатнi для подальшого 

використовування, за первiсною вартiстю у сумi 240тис. грн.  

2009 рiк.  

На протязi звiтного перiоду були придбанi основнi засоби на загальну суму 956тис. 

грн.,у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 647тис. грн;- 

машини та обладнання - 190,0тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 5тис. 

грн.; - iншi основнi засоби - 47тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 

67тис. грн.  

Вибули протягом року основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 792тис. грн., у 

тому числi: - реалiзованi основнi засоби за первiсною вартiстю 704тис.грн.; - 

списано iншi необоротнi матерiальнi активи,  якi не придатнi для подальшого 

використовування, за первiсною вартiстю у сумi 88тис. грн. 

2010 рiк. 

 У 2010 роцi Товариством були придбанi основнi засоби невиробничого призначення на 

суму 2тис.грн. 

На протязi звiтного перiоду були придбанi основнi засоби виробничого призначення 

на загальну суму 3809тис. грн.,у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi 

пристрої - 1745тис. грн;- машини та обладнання - 829тис. грн.; - транспортнi 

засоби -15 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 180тис. грн.;  -iншi 

основнi засоби - 994 тис. грн.;- iншi необоротнi матерiальнi активи - 46тис. грн.  

Вибули протягом року основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 644тис. грн., у 

тому числi: - списано основнi засоби, якi не придатнi для подальшого 

використовування за первiсною вартiстю у сумi 583тис. грн.; реалiзованi  основнi 

засоби первiсною вартiстю у сумi  15 тис. грн.. 

- списано iншi необоротнi матерiальнi активи, якi не придатнi для подальшого 

використовування, за первiсною вартiстю у сумi 46тис. грн.  

2011 рiк.  

На протязi 2011 р. були придбанi основнi засоби на загальну суму 2467тис. грн.,у 

тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 863тис. грн;- машини та 

обладнання - 1124тис. грн.; - транспортнi засоби -327 тис. грн.; - iнструменти, 

прилади, iнвентар - 104тис. грн.;  -iншi основнi засоби -17 тис. грн.;- iншi 

необоротнi матерiальнi активи - 32тис. грн.  

Вибули протягом року основнi засоби за первiсною вартiстю у сумi 1323тис. грн., у 

тому числi: - списано основнi засоби, якi не придатнi для подальшого 

використовування за первiсною вартiстю у сумi 1153тис. грн. Реалiзацiї основних 

засобiв не було. 

- списано iншi необоротнi матерiальнi активи, якi не придатнi для подальшого 

використовування, за первiсною вартiстю у сумi 170тис. грн. 

2012р. 

Надійшло основних засобів на загальну вартість 20 957 тис.грн. це: Будинки, 

споруди та передавальні пристрої  вартістю 15313 тис.грн., Машини та обладнання - 

5008 тис.грн., Транспортні засоби - 545 тис.грн., Інструменти, прилади, інвентар - 

91 тис.грн. 

Основного відчуження основних засобів в 2012 році не було. 

2013р. 

В 2013 р. надійшло основних засобів на загальну суму 6499 тис.грн. це: будинки і 

споруди - 903 тис.грн., машини та обладнання - 4803 тис.грн. транспортну засоби - 

75 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар - 301 тис.грн та інші. Основного 

відчуження в 2013 році не відбувалося. 

2014р. 

В 2014 р. надійшло основних засобів на загальну суму 8368 тис.грн. це: будинки і 

споруди - 652 тис.грн., машини та обладнання - 6646 тис.грн. транспортну засоби - 

688 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар -382 тис.грн та інші. Основного 

відчуження в 2014 році не відбувалося. 

 

 



Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 

 
Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, між емітентом і вищевказаними особами 

протягом звітного року відсутні. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
 

Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них не iснує. 

Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання  характеризуються 

наступними даними. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 177 233 тис. грн., 

залишкова - 77834 тис.грн. За рiк надiйшло основних засобiв на суму 8368 тис.грн., 

вибуло - на 2266 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року у складі основних засобів 

повністю зношені основні засоби становлять 29 540 тис.грн. 

Основнi засоби розташованi за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд.160.  

Варильний цех 500 тис.дал в мiсяць або 6000 тис.дал в рiк. Виробничi потужностi 

товариства: 

- Дiльниця бродiння i доброджування 549 тис. дал в мiсяць або 6 588 тис. дал в 

рiк. 

- Фiльтрацiйне вiддiлення 1123 тис.дал в мiсяць або 13476 тис. дал в рiк (фільтр 

Filtrox - 300 гл/год (паспорт), фільтр NF 15 - 60 гл/год (паспорт)). 

- Форфасне вiддiлення 756 тис. дал в мiсяць  9072 тис. дал в рiк. 

- Дільниця по виробництву б/а напоїв та квасу - 60 тис.дал б/а напоїв в місяць та 

50 тис.дал квасу в місяць або 720 дис.дал б/а напоїв в рік та 600 тис.дал квасу в 

рік.   

-Цех розливу (при однозмінній роботі ліній - 12 годин): 

- лiнiя розливу пива в скляну пляшку об'ємом 0,5 дм3 - 54 тис.дал/міс або 648 

тис.дал/рік (продуктивність 10 тис. пляшок/год) (планується модернізація);  

- лiнiя розливу пива в ПЕТф-пляшки (ПЕТ-1)пляшку об'ємом 1,42 дм3/1,5 дм3 - 55 

тис.дал/міс або 660 тис.дал/рік (продуктивність 1 800 пляшок/год; 

- лiнiя розливу пива в ПЕТф-пляшки (ПЕТ-2)пляшку об'ємом 1,5 дм3 - 222 тис.дал/міс 

або 2 664 тис.дал/рік (продуктивність 8000 пляшок/год; 

- лiнiя розливу пива в Кег-тару обємом 50 дм3 - 99 тис.дал/міс або 1 188 тис.дал в 

рік (продуктивність 90 КЕГ/год). 

В цілому потужності по наливу при однозмінному графіку роботи 430 тис.дал/міс або 

5 160 тис.дал/рік.  

Згідно "Дозволу на спеціальне водокористування" від 10.12.2014г. підприємство має 

можливість на відкачування води з підземних джерел в об'ємі 945,904м3/добу або 

345256м3/рік. 

При нормі використання води по Кунцу в середньому 6гл води на 1гл пива з 

дозволеної кількості води на нашому підприємстві можливо виготовити 

345256:6=57542,7м3 пива (575427гл пива на рік або 5 754 267 дал або 479,5 тис. дал 

в місяць). 

Згідно паспортних даних продуктивність компресорного обладнання по стисненому 

повітрю складає: 

№1  GA-75 AtlasCopco 15,5кг:1,2 = 12,9 м3/хв. (рік виготовлення  2000р., 

електродвигун 84,4кВт) 

№2  GA-75 VSD AtlasCopco 18кг:1,2 =15м3/хв.(рік виготовлення  2003р., 

електродвигун 87,7кВт) 

((12,9+15)*60*24*365)*2=14664240 м3/рік. 

Норма використання холоду по Кунцу в 10м3 стисненого повітря на 1гл пива. (Для 

нашого підприємства норму потрібно підвищити в зв'язку з необхідністю продувки 

надземних водоводів в зимовий період року до 15м3 на 1гл пива)    



Тому наше ХКЦ може забезпечити виробництво пива по стисненому 

повітрю14664240:15=977616гл/рік або 9 776 160 дал на рік або 814,7 тис. дал на 

місяць). 

Згідно паспортних даних холодопродуктивність компресорного обладнання складає: 

№1  НФ 811 229кВт (рік виготовлення  1989р., електродвигун 100кВт) 

№2  НФ 811 229кВт (рік виготовлення  1986р., електродвигун 100кВт) 

№3  НФ 811 139,6кВт (рік виготовлення  1964р., електродвигун 55кВт ) 

№4  АУ 200 174,45кВт (рік виготовлення  1964р., електродвигун 55кВт)  

№5  П 220 174,45кВт (рік виготовлення  1983р., електродвигун 75кВт) 

№6  П 220 174,45кВт (рік виготовлення  1983р., електродвигун 75кВт)  

Загальна холодопродуктивність 226*2+174,45*3+139,6=1114,95кВ/год або 

9766962кВ/рік. 

Норма використання по Кунцу в 10,489кВт*год холоду на 1гл пива. 

Тому наше ХКЦ може забезпечити виробництво пива 9766962:10,489=931162,4гл/рік або 

776 тис. дал на місяць). 

Але в цеху встановлено обладнання технічно зношене та як таке що потребує 

постійних ремонтів, великої енергоємності  (50-61% від загального використання 

електричної енергії заводу), тому в цеху необхідно провести технічне 

переоснащення. 

За наявностi вiльних коштiв  можна удосконалити устаткування  холодильно-

компресорного цеху, тобто  замiнити амiачнi компресори, оскiльки тi, якi iснують 

високо, - енергоємнi.  

 На пiдприємствi є можливість розміщувати готову продукцію на складах площею 2 751 

кв.м., фактично використовується 1 500 кв.м. орієнтовані під обсяг 66 тис.дал.  

До екологiчних питаннь, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства 

вiдносяться погоднi умови,  якi впливають на врожай сiльськогосподарських культур: 

ячмiнь, пшеницю, хмiль. 

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi 

вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення 

дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення 

вiтсутня. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: - нестача обiгових коштiв, - 

постiйни змiни у податковiй полiтицi країни, - зниження платоспроможностi 

населення, - невiдповiднiсть цiн на сировину. Ступiнь залежностi вiд законодавчих 

(економiчних) обмежень велика, оскiльки вiдбуваються частi змiни у законодавствi 

та у податковiй полiтицi країни, мають мiсце високi вiдсотки, жорсткi вимоги та 

невигiднi умови на отримання банкiвських кредитiв. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
В 2014 році Товариство сплатило грошове стягення 10 019,73 грн. штрафні санкції та 

пеня за донараховані суми ПДВ по контрагентам, що мають ознаки фіктивності. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Обрана полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента - це самофiнансування за 

рахунок отримання прибутку та кредити банкiв. Робочого капiталу для поточних 

потреб недостатньо, тому виникає потреба використовувати кредитнi кошти для 

поточних потреб. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв 

емiтента: - зниження собiвартостi готової продукцiї -  розширення асортиментна 

товарiв за рахунок випуску бiльш дешевої продукцiї - розширення ринку збуту, 

збiльшення кiлькостi клiєнтiв, - проведення рекламних акцiй на територiї України, 

розмiщення зовнiшньої реклами. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Товариство не має укладених але не виконаних договорів. 



 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Стратегия пiдприємства полягає в пiдвищеннi обсягiв виробництва, укладаннi нових 

договорiв та розвитоку асортименту товарiв, якi конкурентно спроможнi на 

внутрiшньому ринку, для досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi 

Товариства. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Емiтент не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Позивач: Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво" 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральна дистриб'юторська 

компанія" (код ЄДРПОУ 36799288) 

Суд: Господарський суд м.Києва Суть позову: про стягнення заборгованості Ціна 

позову: 220 260,83 грн. 

Результати розгляду: позов задоволено повністю,в розмірі 220260,83 грн. 

 

Позивач: Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво" 

Відповідач: Фізична особа Аучиєв Максим Махмудович 

Суд: Постійний діючий Третейський суд при Всеукраїнськй громадській організації 

"Український правовий союз" Суть позову: про  про визнання договору оренди 

транспортного засобу дійсним. Ціна позову: позов має немайновий характер. 

Результати розгляду: позовні вимоги задоволені у повному обсязі. 

 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
Iнша  iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Iнформацiя про результати 

господарювання емiтента за останнi три роки не  аналiзувалась. 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 77085.000 82359.005 0.000 0.000 77085.000 82359.005 

- будівлі та споруди 59104.000 59104.005 0.000 0.000 59104.000 59104.005 

- машини та обладнання 16725.000 21458.000 0.000 0.000 16725.000 21458.000 

- транспортні засоби 677.000 1236.000 0.000 0.000 677.000 1236.000 

- інші 579.000 561.000 0.000 0.000 579.000 561.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 77085.000 82359.005 0.000 0.000 77085.000 82359.005 

 

Пояснення :  ООб'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них не 

iснує. Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання  характеризуються 

наступними даними. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 177233 тис. грн., 

залишкова -  77834 тис.грн.За рiк надiйшло основних засобiв на суму 8368 тис.грн., 

вибуло - на 2266 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року у складі основних засобів 

повністю зношені основні засоби становлять 29 540 тис.грн. Станом на 31 грудня 

2014 року довгостроковi позики були забезпеченi основ-ними засобами балансовою 

вартiстю 688 тис. грн. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 83646 72740 

Статутний капітал (тис.грн.) 67416 67416 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 67416 67416 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(83646.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(67416.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 287.20 Х Х 

Позика 18.09.2014 287.20 0.000 17.09.2015 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 23697.70 Х Х 

Усього зобов'язань Х 23984.90 Х Х 

Опис  

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пиво 2976.2        147625.60 92 2951.8        147895.80 92.5 

2 Безалкогольні напої 325.9          8257.80 5.2 310.0          8343.10 5.2 

3 Квас 90.7          3602.90 2.2 90.7          3637.30 2.3 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Основна сировина та матеріали  53.30 

2 Енергоресурси   8.20 

3 Заробітна плата  11.50 

4 Гарахування на заробітну плату   4.20 

5 Амортизація   6.60 

6 Загальновиробнич витрати   4.00 

7 Загальногосподарські  12.20 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2013 1 0 

3 2012 2 1 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/в 

 

Який орган здійснював контроль за ходом 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   

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X   

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше д/в 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       3 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                           

 

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

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                        

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                             

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                             

 

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

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  1  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         д/в 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 



ринок цінних 

паперів 

товаристві акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         д/в 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                           

Не задовольняли умови договору з аудитором                  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів              X   

Інше (запишіть)                                           

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         д/в 

 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 



За зверненням виконавчого органу                          X 

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

Інше (запишіть)                                         д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                           

 

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 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)     Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 

 

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

Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття:      ;  

яким органом управління прийнятий:   

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)   ;  

укажіть, яким чином її оприлюднено:   

 

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.  

   
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво" за ЄДРПОУ 05518768 

Територія  ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5310137000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПИВА за КВЕД 11.05 

Середня кількість працівників  278   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 36008 Полтавська область  м.Полтава вул.Фрунзе буд.160, т.0532  

67 88 10 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 129 116 

первісна вартість 1001 155 155 

накопичена амортизація 1002 26 39 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 77085 77834 

первісна вартість 1011 170460 177233 

знос 1012 93375 99399 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 2 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 256 183 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 77472 78135 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 10167 16660 

Виробничі запаси 1101 6012 10008 

Незавершене виробництво 1102 2429 3345 

Готова продукція 1103 1706 3286 

Товари 1104 20 21 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11815 21988 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 1102 1942 

з бюджетом 1135 13 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 48 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 545 2206 

Готівка 1166 39 14 

Рахунки в банках 1167 450 2087 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 4 

Інші оборотні активи 1190 4 3 

Усього за розділом II 1195 23673 42851 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 2939 505 



Баланс 1300 104084 121491 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 67416 67416 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 22369 20455 

Резервний капітал 1415 3 468 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17048 -4693 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 72740 83646 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 19157 23698 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 19157 23698 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 3260 287 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 3788 6286 

розрахунками з бюджетом 1620 2420 3583 

у тому числі з податку на прибуток 1621 944 447 

розрахунками зі страхування 1625 135 352 

розрахунками з оплати праці 1630 311 749 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 39 20 

Поточні забезпечення 1660 2018 2479 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 216 391 

Усього за розділом IІІ 1695 12187 14147 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 104084 121491 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ___________

_____ 

Лавріченко Василь Микитович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Заславець Алла Захарівна 

               (підпис)     
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Фірма 

"Полтавпиво" 

за ЄДРПОУ 05518768 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 160496 110249 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (110500) (75960) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 49996 34289 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 6920 7118 

Адміністративні витрати  2130 (7924) (7263) 

Витрати на збут 2150 (19003) (12646) 

Інші операційні витрати  2180 (12491) (7518) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 17498 13980 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (2929) (1524) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (304) (147) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 14265 12309 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3358 -2994 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 10907 9315 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10907 9315 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 94057 61493 

Витрати на оплату праці 2505 16437 12698 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5951 4582 

Амортизація 2515 9046 8541 

Інші операційні витрати 2520 26400 16538 

Разом 2550 151891 103852 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 19261803 19261803 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 19261803 19261803 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.56625020 0.48359960 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.56625020 0.48359960 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ___________

_____ 

Лавріченко Василь Микитович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Заславець Алла Захарівна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво" за ЄДРПОУ 05518768 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 218839 154061 

Повернення податків і зборів 3005 226 279 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2021 -- 

Надходження від повернення авансів 3020 -- 508 

Надходження від операційної оренди 3040 70 67 

Інші надходження 3095 9320 8988 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (133872) (89509) 

Праці 3105 (12660) (10259) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (6223) (4912) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (50090) (35218) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3728) (2113) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (11773) (10547) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (34535) (22558) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (3267) (4936) 

Інші витрачання 3190 (10156) (9543) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14208 9526 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (6271) (6607) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6271 -6607 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 2520 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 3356 3778 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (2929) (1519) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6285 -2777 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1652 142 

Залишок коштів на початок року 3405 545 389 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9 14 

Залишок коштів на кінець року 3415 2206 545 

 



  

 

 

Генеральний директор ___________

_____ 

Лаврiченко Василь Микитович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Заславець Алла Захарiвна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Фірма 

"Полтавпиво" 

за ЄДРПОУ 05518768 

 

Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 67416 -- 22369 3 -17823 -- -- 71965 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- 775 -- -- 775 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 67416 -- 22369 3 -17048 -- -- 72740 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 10907 -- -- 10907 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- 465 -465 -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -1914 -- 1913 -- -- -1 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -1914 465 12355 -- -- 10906 

Залишок на кінець року 4300 67416 -- 20455 468 -4693 -- -- 83646 

 
  

 

 

Генеральний директор ___________

_____ 

Лаврiченко Василь Микитович 

               (підпис)     

   

Головний бухгалтер     ___________

_____ 

Заславець Алла Захарiвна 

               (підпис)     
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

1. Загальна інформація 

 Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво" є юридичною особою, створеною 

відповідно до законодавства. У 1993 році фондом комунального майна була дозволена 

приватизація державного майна орендного Полтавського пивзаводу. Наказом фонду 

комунального майна області в 1993р. були затверджені план приватизації та акт оцінки вартості 

майна Орендного підприємства. Організація орендарів Полтавського пивзаводу купила 

державне майно цілісного майнового комплексу Полтавського орендне пивзаводу. Відповідно 

до акту передачі державно майна вищевказане майно було передано організації орендарів 

Полтавського пивзаводу. Розпорядженням міськвиконкому орендне підприємство Полтавський 

пивзавод виключено з реєстру в зв'язку з його перереєстрацією в колективну виробничо-

торговельну фірму "Полтавпиво". Розпорядженням міськвиконкому в 1995р. колективна 

виробничо-торгова фірма "Полтавпиво" виключена з реєстру в зв'язку з її перереєстрацією в 

закрите акціонерне товариство "Фірма" Полтавпиво ", яке стало правонаступником колективної 

виробничо-торговельної фірми" Полтавпиво ". У 2011 році у зв'язку з приведенням діяльності 

підприємства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" на загальних 

зборах акціонерів прийнято Рішення про зміну Найменування Товариства на публічне 

акціонерне товариство "Фірма" Полтавпиво".  

 Організаційна структура емітента складається з виробничих ділянок та органів 

управління самостійного підприємства. Товариство очолює Генеральний директор, якому 

підпорядковуються: - Помічник генерального директора з технічного розвитку та загальним 

питанням; - Заступник генерального директора з якості і виробництва; - Заступник 

генерального директора; - Енерго-механічна служба Головний інженер (головний механік, 

ремонтно-механічний цех, холодильно-компресорний цех, головний енергетик, інженер, 

паросиловий цех, електроцех, дільниця АСУТП і В, ремонтно-будівельний цех); - Відділ по 

загальним питанням (транспортна дільниця, складське господарство, господарська дільниця, 

оздоровчий пункт, відділ МТЗ, склад ТМЦ); - Виробнича лабораторія; - Служба наладки 

обладнання; - Служба виробництва Головний технолог (змінні технологи, варочний цех, 

бродильно-лагерний цех, цех розливу, дільниця з виробництва б/а напоїв та квасу); - 

Канцелярія, - Служба управління персоналом; - Відділ безпеки, - Начальник штаба ГО, - 

Провідний інженер з ОТ; - Відділ інформаційних технологій; - Директор з продажу; - Відділ 

маркетингу; - Відділ продаж; - Відділ логістики; - Бухгалтерія; - Планово-економічний відділ; - 

Юридичний відділ. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи відсутні. 

 Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво"; 

 Скорочена назва: ПАТ "Фірма "Полтавпиво"; 

 Ідентифікаційній код: 05518768; 

 Місце знаходження: 36008, м. Полтава, Октябрський р-н, вул. Фрунзе, 160; 

 Дата державної реєстрації: 20 січня 1992 р. 

 У відповідності зі Статутом, затвердженим загальними зборами акціонерів Публічного 

акціонерного товариства "Фірма "Полтавпиво" (надалі - Компанія), протокол №26 від 22 квітня 

2011р., зареєстрованим державним реєстратором м. Полтави 18 травня 2011 р., № запису 

15881050020000980, основними видами діяльності Компанії є (види діяльності за КВЕД-2010): 

 " 11.05 - Виробництво пива; 

 " 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки; 

 " 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 



 " 47.25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. 

 Вищий орган управління Компанією - загальні збори акціонерів. 

 Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 р. складала 264 осіб. 

 На кінець звітного періоду Компанія не має філій та представництв. 

 На кінець звітного періоду Компанія не має структурних підрозділів. 

 Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Зборами акціонерів 25 квітня 2014 

року. 

 Функціональною валютою фінансової звітності є українська гривня. 

 

 2. Основи надання фінансової звітності 

 Основою надання фінансової звітності Компанії є чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, 

розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної звітності та оприлюднені на веб-сайті МФУ. 

 ПАТ "Фірма "Полтавпиво" застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (ІAS та 

ІFRS) з 01 січня 2012 року, та підготувало свою першу фінансову звітність у відповідності до 

цих стандартів.  

 Керуючись МСФЗ 1, Компанія обрала першим звітним періодом рік, що закінчується 31 

грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Компанії складається 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. 

 Концептуальною основою першої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 

року є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу 

процедур переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо 

стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політикам, які, як 

очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного 

пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування 

МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансової звітності згідно МСБО 

№ 1. 

 У відповідності до МСФЗ 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", 

облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, 

прийняті Компанією для складання та подання фінансової звітності. 

 Застосовані принципи та методи складання фінансової звітності Компанії (наказ про 

облікову політику № 5-а від 03.01.2012 р.) в суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ, 

чинних станом на 31.12.2014 р. та оприлюднених на веб-сайті МФУ, Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами та 

доповненнями) та інших нормативних документів. 

 Фінансова звітність Компанії за 2014 рік складена своєчасно з дотриманням основних 

принципів, викладених в МСБО 1 "Подання фінансових звітів", а саме: принципу нарахування, 

безперервності діяльності, зрозумілості інформації, порівнянності даних, правдивості, 

пріоритету змісту над формою, нейтральності та неупередженості, обачності, доречності, 

суттєвості інформації. 

 З урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних 

Компанія застосовує журнально-ордерну автоматизовану форму бухгалтерського обліку. 



 Управлінський персонал склав фінансову звітність на основі принципу безперервності, 

що передбачає здатність реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов'язання в ході 

звичайної діяльності. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї 

фінансової звітності описані нижче.  

 Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця 

фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 

 Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на 

основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з 

внесенням коригувань та проведенням рекласифікації статей з метою достовірного 

представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. 

 

 3. Прийняття нових та переглянуті стандарти 

 При складанні фінансової звітності Компанія застосувала всі нові і змінені стандарти та 

інтерпретації, затверджені Радою з МСБО та Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності, які стосуються його операцій і набули чинності на 31 грудня 2014 року та 

оприлюднені на веб-сайті МФУ. 

 4. Основні принципи облікової політики 

 Визнання та оцінка фінансових інструментів 

 Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 

коли вона стає стороною контрактних відносин щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

розрахунку. 

 Компанія визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 торгові активи та зобов'язання; 

 фінансові активи, доступні для продажу; 

 інвестиції, утримувані до погашення; 

 дебіторська заборгованість; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків. 

 Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія 

оцінює їх за справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до 

придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

 Подальша оцінка фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах 

облікової політики і залежить від фінансового інструменту. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в 

касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. 

Дебіторська заборгованість 

 Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам 

на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська 

заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або 

операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути 

класифікована як поточна). Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за 

винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 

фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 

бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю переданих активів плюс 

відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання у фінансовій звітності 



поточна дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою вартістю 

реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням 

наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості; довгострокова дебіторська 

заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення 

корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням 

рахунку резервів. 

 Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 

аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 

понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі 

індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є 

істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Компанія розглядає при визначенні 

об'єктивних свідчень наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про 

тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для 

групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників, 

збільшення кількості прострочених платежів, негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 

 Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку 

від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язано з 

подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток 

від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

 Фінансові активи, доступні для продажу 

 До фінансових активів доступних для продажу, Компанія відносить інвестиції в акції, 

якщо відсоток володіння менше ніж 20%. Після первісного визнання Компанія оцінює їх за 

справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу 

фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у 

власному капіталі. 

 Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного 

для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у 

прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, 

обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

 Фінансові активи, утримувані до погашення 

 До фінансових активів, утримуваних до погашення, Компанія відносить облігації та 

векселі, які має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного 

визнання Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективної 

ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

 Фінансові зобов'язання 

 Кредити банків. Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка 

дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому, при наявності 

суттєвих сум на залучення кредитних коштів, суми фінансових зобов'язань відображаються за 

амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотка. 

 Згортання фінансових активів та зобов'язань 

 Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 



 Основні засоби 

 Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких більше ніж 2500 грн., 

які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншим 

сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. 

 Виготовлені власними силами основні засоби оцінюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з 

вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". 

 Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість 

придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації. 

 Після первинного визнання Компанія оцінює всі об'єкти основних засобів за первісною 

вартістю за мінусом накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

 Подальші витрати 

 Компанія не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку 

чи збитку періоду, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів 

визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом з 

використанням таких щорічних норм: 

Назва групи ОЗ Норма, у % 

Будівлі та споруди 5% 

Машини та обладнання 20% 

Транспортні засоби 20% 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 25% 

Інші основні засоби 8,33% 

 

Капітальні вкладання в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 

використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на 

дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

 Мінімально допустимі строки корисного використання, років 

Назва групи ОЗ Норма, у % 

Будівлі та споруди 20-85 

Машини та обладнання 5-40 

Транспортні засоби 5-30 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 5-15 

Інші основні засоби 2-10 

 

Нематеріальні активи 

 Нематеріальні активи Компанії оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з 

використанням щорічної норми 50%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 



 На кожну звітну дату активи оцінюються на знецінення. Компанія зменшує балансову 

вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо сума очікуваного 

відшкодування активу значно менша від його балансової вартості. Різниця визнається збитками 

від знецінення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості 

активу до суми очікуваного відшкодування, якщо актив не обліковується за переоціненою 

вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від знецінення, визнаний для активу в попередніх періодах, 

сторнується, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 

відшкодування. Після визнання збитку від знецінення амортизація основних засобів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом терміну корисного використання. 

 Інвестиційна нерухомість - це нерухоме майно, яким володіє Компанія (як власник або 

орендар за договором фінансової оренди) з метою здачі в оренду або збільшення його вартості, 

а не з метою використання в процесі виробництва і в адміністративних цілях, а також для 

продажу. Інвестиційна власність визнається як актив тільки коли існує ймовірність того, що 

вона в майбутньому принесе економічні вигоди та вартість інвестиційної власності може бути 

надійно оцінена. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання 

орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності або для адміністративних 

цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та 

відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Первісна вартість об'єкту 

інвестиційної власності включає первісні витрати на придбання та всі безпосередньо пов'язані з 

придбанням витрати. Подальша оцінка здійснюється на основі моделі справедливої вартості. 

Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості 

відображаються в звіті про фінансові результати. 

 Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 

 Компанія класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде, в основному, відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 

поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і 

відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або 

справедливою вартістю реалізації активу, за мінусом витрат на продаж активу. Амортизація на 

такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності активу при оцінці по 

справедливій вартості визнається у звіті про фінансові результати. 

 Оренда 

 Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 

винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Компанія як орендатор на початку строку 

оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють 

справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за 

справедливу вартість) за поточною вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні 

орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 

зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити 

сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі 

відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування 

амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 

Компанії щодо подібних активів. 

 Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі 

по операційній оренді враховуються і визнаються у звіті про фінансові результати як витрати 

протягом строку оренди по мірі їх виникнення. Дохід Компанії від операційної оренди 

визнається рівномірно протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при 

отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. 

 Податки на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, 

складаються із сум поточного та відкладеного податку на прибуток. Поточний податок 



визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточний податок на прибуток Компанія 

розраховує за правилами податкового законодавства України на дату балансу. 

 Відкладений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 

собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

 Відкладені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. Відкладені податкові активи відображаються лише в 

тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного 

прибутку дозволить реалізувати відкладені податкові активи або якщо активи можуть бути 

зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань. 

 Балансова вартість відкладених податкових активів переглядається на кожну дату й 

зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 

оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відкладеного 

податкового активу повністю або частково. 

 Відкладені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, 

котрі, як очікується, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені 

зобов'язання на основі податкових ставок, що діють на звітну дату, або про введення яких в дію 

в найближчому майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату. Компанія визнає 

поточні та відкладені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний 

період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у 

власному капіталі або від об'єднання бізнесу. Компанія визнає поточні та відкладені податки у 

капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі 

в тому самому чи в іншому періоді. 

Резерви 

Резерви - це зобов'язання, невизначені за часом або сумі виконання. Всі резерви є 

умовними фактами через невизначеність термінів їх виконання і величини. Резерви 

створюються для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань, що характеризуються 

невизначеністю. 

 Резерв підлягає визнанню якщо: 

 Компанія має реальне зобов'язання; 

 ймовірно, буде потрібно виплатити деяку суму коштів; 

 зобов'язання можна оцінити. 

 Якщо зазначені умови не виконуються, то резерв не створюється. МСБО 37 забороняє 

створювати резерви під витрати майбутніх періодів по основній діяльності, такі як резерви на 

оплату відпусток, ремонт основних засобів. 

 Величина резерву, повинна відповідати найбільш адекватній оцінці витрат. Розрахунок 

суми резерву виконується на основі професійного судження керівництва Компанії або за 

результатами висновків незалежних експертів. Розмір резерву залежить від ступеня ймовірності 

збитків. Якщо є кілька рівноймовірних варіантів розвитку подій, то в розрахунок приймається 

середнє значення відповідних їм оцінок резерву. 

 На кожну звітну дату резерви Компанії підлягають перегляду і коригуванню з метою 

відображення найкращої оцінки. Якщо стає очевидним, що здійснювати виплати для виконання 

зобов'язання не буде потрібно, то резерв компенсується. 

 Виплати працівникам 

 Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати, та як зобов'язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість 



короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 Пенсійні зобов'язання 

 Відповідно до українського законодавства, Компанія утримує внески із заробітної плати 

працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, 

в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та 

зароблена відповідна заробітна платня. 

 Доходи та витрати 

 Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, 

що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути 

достовірно визначена. 

 Дохід від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від 

продавця до покупця значних ризиків, переваг і контролю над активами (товар відвантажено і 

право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності до МСБО 

18. 

 Виручка від наданих Компанією послуг визнається в залежності від ступеня 

передбачуваності фінансового результату по угоді: 

  Метод визнання виручки по мірі готовності: якщо результат угоди може бути 

достовірно оцінений (сума виручки та витрат надійно оцінені, ступінь 

завершеності угоди надійно визначена, існує ймовірність отримання економічних 

вигод), то виручка визнається з урахуванням стадії завершеності угоди на звітну 

дату. 

 Визнання виручки в межах відшкодування витрат: якщо результат операції не 

може бути достовірно оцінений, виручка визнається в розмірі відшкодування 

витрат. 

 Відсутність визнання виручки: якщо по операціях немає ймовірності 

відшкодування витрат, то виручка не визнається і всі витрати враховуються як 

витрати. 

 Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з 

принципу нарахування. 

 Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу. 

 Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

 Витрати по позиках 

 Витрати по позиках (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням 

позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням 

у звіті про фінансові результати, за винятком витрат, пов'язаних із створенням активів, що 

кваліфікуються - ці витрати капіталізуються шляхом включення до первісної вартості активів. 

 Згідно МСБО 23 відносно активів, що кваліфікуються слід приймати в розрахунок тільки 

ті витрати на позики, які не виникли б, якби не було необхідності доводити актив до стану 

готовності до експлуатації, тобто нести в зв'язку з ним якісь витрати. Для визначення суми 

витрат по позиках, яка підлягає капіталізації, використовується метод нарахування, тобто 

капіталізуються лише оплачені витрати. Капіталізація здійснюється тільки за умови можливого 

отримання економічних вигод від використання активу, що кваліфікується. 

 Якщо Компанія запозичує кошти спеціально для створення активу, що кваліфікується, 

необхідно визначити суму витрат по позиках, дозволену для капіталізації, як суму фактичних 

витрат, понесених за час робіт над активом, що кваліфікується, за вирахуванням інвестиційного 

прибутку від тимчасового інвестування цих позичених коштів (якщо такий був). 



 При використанні Компанією для створення активу, що кваліфікується, нецільових 

позикових коштів для розрахунку суми, що підлягає капіталізації, необхідно визначити ставку 

капіталізації - середньозважену ставку відсотка по всім нецільовим позиковими коштами. Цю 

ставку необхідно застосувати до витрат на створення активу, що кваліфікується, фінансованим 

за рахунок нецільових позикових коштів. 

 Сума витрат по позиках, яку Компанія капіталізує протягом періоду, не повинна 

перевищувати загальну суму витрат по позиках, понесених протягом цього періоду. 

 Операції з іноземною валютою 

 Фінансова звітність Компанії складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при 

первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку 

України (НБУ) на дату здійснення операції. Дата здійснення операції - це дата укладення 

контракту або відображення операції в обліку (а не дата здійснення розрахунків за угодою). 

 Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в 

гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які 

оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 

операції; немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 

періоді, у якому вони виникають. 

 Компанія використовувала такі обмінні курси на дату балансу: 

Валюта Курс на дату Курс на дату Курс на дату 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Гривня/1 долар 7,9930 7,9930 15,768556 

Гривня/1 євро    10,5372 11,041530 19,232908 

Гривня/1 рубль 0,2632 0,24497 0,30304 

  

 Умовні зобов'язання та активи 

 Компанія не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

 5. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках 

 У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво зробило певні 

професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш 

істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають 

правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній 

основі. 

 При підготовці фінансової звітності Компанія робить оцінки та припущення, які мають 

вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного 

періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, 

ґрунтуючись на МСФЗ та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної 

фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які 

особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської 

заборгованості, строку корисного використання основних засобів та відстрочених податкових 

активів. 



 Основні припущення стосовно ключових джерел виникнення невизначеності на дату 

балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову 

вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким 

чином: 

Найменування 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Торгова та інша 

дебіторська 

заборгованість 

(1028) (1650) (2005) 

 

6. Зміни в бухгалтерських оцінках та помилки 

Змін в бухгалтерських оцінках протягом звітного року не було.  

Інформація про виправлення помилок: 

Показник Звіту про фінансове 

положення 

Відображе

но в Звіті 

за 2013рік 

на кінець 

періоду 

Відображе

но в Звіті 

за 2014 рік 

на початок 

періоду 

Помилка Причина помилки 

Відстрочені податкові активи - 256 256 Помилки при застосуванні 

облікової політики 

підприємства 

Запаси, всього 9990 10167 177 Неуважність при розрахунку 

резерву неліквідних запасів    виробничі запаси 5835 6012 177 

Відстрочені податкові 

зобов’язання 

342 0 (342) Помилки при застосуванні 

облікової політики 

підприємства 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

(17823) (17048) 775 Помилки при застосуванні 

облікової політики 

підприємства, неуважність при 

розрахунку резерву неліквідних 

запасів 

 

7. Нематеріальні активи 

В наступній таблиці показано рух нематеріальних активів: 

Найменування Нематеріальні 

активи 

Первісна вартість на 01.01.2013 23 

Надходження  132 

Вибуття  - 

Первісна вартість на 01.01.2014 155 

Надходження  - 

Вибуття  - 

Первісна вартість на 31.12.2014 155 

Накопичена амортизація на 01.01.2013 22 

Нарахування 4 

Вибуття - 

Накопичена амортизація на 01.01.2014 26 

Нарахування 13 

Вибуття - 

Накопичена амортизація на 31.12.2014 39 

Балансова вартість на 01.01.2013 1 

Балансова вартість на 01.01.2014 129 

Балансова вартість на 31.12.2014 116 

 



8. Основні засоби 

Найменування Будівлі та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

інвентар, 

меблі, інші 

ОЗ 

Земельні 

ділянки 

Всього 

Первісна вартість 

на 01.01.2013 

126958 33282 1985 1015 80 163320 

Надходження 903 4803 75 301 - 6082 

Вибуття  - (2028) - (33) - (2061) 

Інші зміни 1628 1495 (22) 18 - 3119 

Первісна вартість 

на 01.01.2014 

129489 37552 2038 1301 80 170460 

Надходження 652 6646 688 382 - 8368 

Вибуття  - (1794) (43) (429) - (2266) 

Інші зміни (1018) 1526 19 144 - 671 

Первісна вартість 

на 31.12.2014 

129123 43930 2702 1398 80 177233 

Накопичена 

амортизація на 

01.01.2013 

64549 20007 1239 794 - 86589 

Нарахування 4655 3004 122 339 - 8120 

Вибуття  - (2019) - (32) - (2051) 

Інші зміни 1181 (165) - (299) - 717 

Накопичена 

амортизація на 

01.01.2014 

70385 20827 1361 802 - 93375 

Нарахування 4734 3539 156 604 - 9033 

Вибуття  - (1794) (43) (429) - (2266) 

Інші зміни (575) (100) (8) (60) - (743) 

Накопичена 

амортизація на 

31.12.2014 

74544 22472 1466 917 - 99399 

Балансова 

вартість на 

01.01.2013 

62409 13275 746 221 80 76731 

Балансова 

вартість на 

01.01.2014 

59104 16725 677 499 80 77085 

Балансова 

вартість на 

31.12.2014 

54579 21458 1236 481 80 77834 

Станом на 31.12.2014 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 

становлять 29540 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2014 року довгострокові позики були забезпечені основними 

засобами балансовою вартістю 688 тис. грн. 

 

9. Інвестиції, доступні для продажу  

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія має інвестиції, доступні для продажу на не 

суттєву суму 2 тис. грн. 

10. Інвестиції до погашення 

Станом на 01 січня 2014 року та на 31 грудня 2014 року Компанія не має інвестицій до 

погашення.  

11. Довгострокова дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не має довгострокової дебіторської 

заборгованості. 

12. Інвестиційна нерухомість 



Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не має інвестиційної нерухомості. Доходи від 

оренди приміщень, тари та обладнання за 2014 рік значно нижче порога суттєвості, 

затвердженого Компанією в обліковій політиці, склали 64 тис. грн. Всі доходи від оренди 

включені до складу інших операційних доходів. 

 13. Запаси 

Найменування 31.12.2013 31.12.2014 

Сировина і матеріали 4051 8282 

Тара і тарні матеріали 723 724 

Незавершене виробництво 2429 3345 

Готова продукція 1706 3286 

Товари 20 21 

Інші запаси 1061 1002 

Всього запаси 9990 16660 

Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
2939 505 

Протягом 2014 року знецінення запасів не зафіксовано. 

14. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

Найменування 31.12.2013 31.12.2014 

Торгівельна дебіторська заборгованість 13465 23993 

Аванси видані 1102 1942 

Розрахунки з бюджетом 13 - 

Інша дебіторська заборгованість 23 48 

Резерв на зменшення корисності 

дебіторської заборгованості 
(1650) (2005) 

Чиста вартість торгівельної дебіторської 

заборгованості 
12953 23978 

 

Дебіторська заборгованість Компанії не має забезпечення. 

 

Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено 

наступним чином: 

Строк заборгованості 31 грудня 2014 року 

до 12 місяців 20510 

від 12 до 18 місяців - 

від 18 до 36 місяців 1478 

більше 36 місяців - 

Всього 21998 

 

Станом на 31 грудня 2014 року торгівельна дебіторська заборгованість номінальною 

вартістю 23993 тис. грн. була знецінена на індивідуальній основі. Зміни у резервах під 

торгівельну дебіторську заборгованість представлено нижче: 

Найменування 2014 

Резерв на початок періоду 1650 

Нарахування резерву 360 

Списання активів за рахунок резерву (5) 

Резерв на кінець періоду 2005 

 

15. Грошові кошти 

Найменування 01 січня 2014 31 грудня 2014 

Каса та рахунки в банках, грн. 545 2206 

Каса та рахунки в банках, в іноземній 

валюті 

- - 



Банківські депозити, грн. - - 

Всього 545 2206 

 

 16. Статутний та власний капітал 

 Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений статутний капітал складався 

з 19 261 803 простих акцій номінальною вартістю 3,5 гривні, на суму 67 416 тис. грн. Свідоцтво 

про реєстрацію випуску акцій №659/1/10 від 20.07.2011 року. Форма існування акцій - 

бездокументарна. 

 Фактичний статутний капітал дорівнює номінальній вартості емітованих акцій. Заявлений 

статутний капітал сплачений повністю. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться. Реєстр 

акціонерів заведений. Депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів веде ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", м. Київ, вул. Тропініна, буд. 

7-г, ліцензія на проведення професійної діяльності АВ498004 від 19.11.2009 року. 

 Станом на 31 грудня 2014 року ніяких змін в статутному капіталі Компанії не було, його 

сума становить 67 416 тис. грн. 

 Структура капіталу Компанії станом на 31 грудня 2014 року : 

Акціонери Компанії: 
31.12.2014 

Частка % 

Резиденти України юридичні особи 96,3936 

Резиденти України фізичні особи 1,7583 

Нерезиденти України юридичні особи 1,8481 

Всього 100,0000 

 

 Додатковий капітал - це частина власного капіталу, який утворений внаслідок дооцінки 

активів минулих років. 

 Відображається додатковий капітал в Товаристві на рахунках: 41 «Капітал в дооцінках» - 

дооцінка основних засобів минулих років. Станом на 31.12.2014 р. було зменшено суму 

додаткового капіталу на суму пропорційну нарахуванню амортизації на дооцінку власних 

основних засобів в сумі 1914,0 тис. грн. та спрямовано до складу нерозподіленого прибутку. 

 Непокритий збиток - сума, яка дорівнює оцінці витрат, понесених Товариством у 

попередніх звітних періодах і не покритих у поточному. 

 Обмеження по розподілу дивідендів та поверненню капіталу не було. З 01.01.2005 р. 

відповідно до ст.158 ЦКУ ПАТ "Фірма "Полтавпиво" не оголошує і не виплачує дивіденди при 

зменшенні вартості чистих активів ПАТ "Фірма "Полтавпиво" до розміру, меншого, ніж розмір 

статутного капіталу і резервного фонду. 

 Станом на кінець звітного періоду непокритий збиток Товариства склав 4693 тис. грн. 

 Непокритий збиток за звітний період зменшився на 12355 тис. грн. 

 17. Короткострокові забезпечення 

Найменування 01 січня 2014 31 грудня 2014 

Забезпечення майбутніх відпусток 2018 2479 

Всього 2018 2479 

 

18. Короткострокові позики 

 Станом на 31 грудня 2014 року Компанія має непогашений короткостроковий кредит 

перед Полтавським відділенням «Креди Агріколь Банк» в сумі 287 тис. грн. 



Витрати по сплаті відсотків за користуванням кредитом за 2014 рік склали 293 тис. грн. 

 19. Довгострокові позики 

 Довгострокові позики Компанії станом на 31 грудня 2014 року представлені: 

 1. Позикою, наданою ВАТ "Ставропольський пивоварний завод" (Російська Федерація) в 

сумі 50 000 тис. російських рублів, номінальна відсоткова ставка 10%, сплата відсотків 

щорічно, строк погашення основної суми (50 000 тис. російських рублів) - 06 червня 2015 року. 

 2. Позикою, наданою ВАТ "Ставропольський пивоварний завод" (Російська Федерація) в 

сумі 30 000 тис. російських рублів, номінальна відсоткова ставка 11%, сплата відсотків 

щорічно, строк погашення основної суми (30 000 тис. російських рублів) 14 вересня 2015 року. 

Сума непогашеної довгострокової заборгованості на 31 грудня 2014 року склала 78200 

тис. російських рублів або 23698 тис. грн. 

Витрати по сплаті відсотків за користування небанківськими позиками за 2014 рік склали 

2636 тис. грн.  

20. Фінансова оренда 

 Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не має договорів фінансової оренди. 

21. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Найменування 

 

01 січня 2014 року 31 грудня 2014 

року 

Торговельна кредиторська заборгованість  3788 6286 

Розрахунки з бюджетом 2420 3583 

Одержані аванси 39 20 

Заробітна плата та соціальні внески 446 1101 

Інші 216 391 

Всього кредиторська заборгованість 6909 11381 

 

22. Дохід від реалізації 

Доходи від реалізації представлені наступним чином: 

Найменування 2013 рік 2014 рік 

Дохід від реалізації пива 104898 148516 

Дохід від реалізації безалкогольних напоїв 5351 11980 

Дохід від реалізації іншої продукції - - 

Всього доходи від реалізації 110249 160496 

 

 23. Собівартість реалізації 

 Собівартість реалізації представлена наступним чином: 

Найменування 2013 рік 2014 рік 

Виробничі витрати:   

Сировина та витратні матеріали 47727 77538 

Витрати на персонал 9856 10792 

Відрахування на соціальні заходи 3556 3965 

Амортизація 6629 6990 

Інші 8192 11215 

Всього 75960 110500 

 

24. Інші доходи  



Інші доходи представлені наступним чином: 

Найменування доходів 2013 рік 2014 рік 

Доходи від реалізації іноземної валюти 1853 5284 

Доходи від операційної оренди активів 63 64 

Доходи від реалізації інших оборотних 

активів 

572 818 

Інші операційні доходи 4630 754 

Інші доходи - - 

Всього інші доходи 7118 6920 

 

  25. Інші витрати 

 Інші витрати представлені наступним чином: 

Найменування витрат 2013 рік 2014 рік 

Собівартість реалізованої іноземної валюти 1135 5259 

Збитки від реалізації інших оборотних 

активів 

546 786 

Штрафи, пені, неустойки 15 10 

Інші операційні витрати 4175 1443 

Збитки від курсових різниць 1647 4993 

Списання необоротних активів 13 - 

Інші витрати 134 304 

Всього інші витрати 7665 12795 

 

 26. Витрати на збут 

 Витрати на збут представлені наступним чином: 

Найменування витрат 2013 рік 2014 рік 

Витрати на транспорт 4759 10103 

Витрати на персонал 1884 2588 

Маркетинг та реклама 4771 1682 

Інші 1232 4630 

Всього витрати на збут 12646 19003 

 

 27. Адміністративні витрати 

 Адміністративні витрати представлені наступним чином: 

Найменування витрат 2013 рік 2014 рік 

Витрати на персонал 1235 2739 

Утримання основних засобів 3367 310 

Витрати на охорону 260 212 

Амортизація основних засобів і 

нематеріальних активів 

1693 501 

Інші 708 4162 

Всього адміністративних витрат 7263 7924 

 

28. Фінансові витрати 

Найменування витрат 2013 рік 2014 рік 

Відсотки за кредитами 1524 2929 

Всього фінансові витрати 1524 2929 

 



29. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

Найменування  2013 рік 2014 рік 

Прибуток до оподаткування 16163 18251 

Прибуток до оподаткування від припинення 

діяльності 

- - 

Всього прибуток до оподаткування 16163 18251 

Податкова ставка 19% 18% 

Податок за встановленою податковою 

ставкою 

3071 3285 

Поточні витрати з податку на прибуток 3071 3285 

Тимчасові різниці, які підлягають 

вирахуванню: 

  

Резерв сумнівних боргів 1650 2005 

Забезпечення виплат персоналу 2018 2479 

Всього тимчасових різниць, які 

підлягають вирахуванню 

3668 4484 

Тимчасові різниці, які підлягають 

оподаткуванню: 

  

Основні засоби та нематеріальні активи (2248) (3468) 

Всього тимчасових різниць, які 

підлягають оподаткуванню 

(2248) (3468) 

Чисті тимчасові різниці, які підлягають 

вирахуванню 
1420 1016 

Чисті відстрочені податкові активи (18%) 256 183 

На початок періоду (419) 256 

Витрати з нарахованого податку на прибуток 

за декларацією, включені до звіту про 

фінансові результати 

(3071) (3285) 

Податковий вплив змін 675 (73) 

Разом витрати з податку на прибуток у звіті 

про фінансові результати 

(2396) (3358) 

На кінець періоду 256 183 

 

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей 

оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов'язані з різними методами визнання доходів 

та витрат, а також з балансовою вартістю певних активів. 

30. Збитки від необоротних активів, призначених для продажу 

 Станом на 01.01.2014 року, завдяки рекласифікації в запаси основних засобів, що не 

використовуються у виробництві, в Компанії наявні необоротні активи, призначені для продажу 

на суму 2939 тис. грн. Протягом року Компанією використано в господарській діяльності, 

списано та реалізовано необоротних активів призначених для продажу на суму 2434 тис. грн. 

Вартість необоротних активів призначених для продажу станом на 31.12.2014 року становила 

505 тис. грн. 

31. Пенсії та пенсійний план 

 Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не використовує недержавні пенсійні програми. 

32. Умовні зобов'язання 

Оподаткування 



 Внаслідок наявності в українському законодавстві положень, які дозволяють більш ніж 

один варіант тлумачення, а також завдяки нестабільному економічному середовищу в країні, 

податкові органи можуть довільно трактувати закони та певні аспекти економічної діяльності 

Компанії. Тому, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, основане на 

оцінці керівництвом економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компанія буде змушена 

сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 

фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на 

угоди. На думку керівництва, Компанія сплатила усі податки, тому фінансова звітність не 

містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними 

податковими органами протягом трьох років. 

 Нестабільність 

 Протягом останніх років економіка України та багатьох інших країн світу відчули 

нестабільність на фінансовому, сільськогосподарському, металургійному, паливно-

енергетичному та інших ринках. В Україні, по даним асоціації "Укрпиво", починаючи з 2009 

року по 2013 рік спостерігається падіння виробництва пива на 1,5-3% щорічно. Також наявна 

зміна кон`юнктури ринку - на фоні падіння об`єму продажу пива в середньому ціновому 

сегменті, є тенденція невеликого зросту продажу в еко та преміум сегментах. 

 Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні та світі 

 Економічне середовище 

 Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Незважаючи на те, що 

економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, 

притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризується, але не обмежується, 

низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та наявністю 

валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за 

межами України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в 

Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру 

ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають 

поза зоною впливу Компанії. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського 

Уряду може мати вплив на реалізацію активів Компанії, а також на здатність Компанії 

сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. 

 Керівництво Компанії провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 

класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Компанія працює 

в ринковому полі та знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

 Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Компанії. 

 Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Компанії, спрямованих різними країнами на досягнення 

економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської 

заборгованості Компанії визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 

балансу. На думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день 

не потрібен. 

 33. Розкриття інформації про пов’язані особи 

 До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 a) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Компанією; 

 b) асоційовані компанії; 

 c) спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником; 

 d) члени провідного управлінського персоналу Компанії; 



 e) близькі родичі особи, зазначеної в а) або d); 

 f) компанії, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Компанії; 

 g) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Компанії або будь-

якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанії. 

Пов’язаною стороною Компанії є ВАТ "Ставропольський пивоварний завод" (Російська 

Федерація). Які-небудь виплати провідному управлінському персоналу, як пов`язаній стороні у 

2014 році не проводилися. 

Найменування 2014 

Операції всього в тому числі з 

пов’язаними 

сторонами 

Реалізація товарів (робіт, послуг) 160496 - 

Придбання сировини та матеріалів 85515 - 

Торгова дебіторська заборгованість 21988 - 

Торгова кредиторська заборгованість 6286 - 

 

 34. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 Фінансові інструменти Компанії включають торгову кредиторську заборгованість та 

банківські кредити. Ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування 

операцій Компанії. Також Компанія має інші фінансові інструменти, такі як: торгова 

дебіторська заборгованість та грошові кошті. 

 Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. 

Політика управління ризиками включає наступне: 

 Кредитний ризик 

 Компанія укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська 

заборгованість підлягає постійному моніторингу. 

 Ризик ліквідності 

 Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 

Компанія аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 

фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

 Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Компанії в 

розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31 

грудня 2014 року 

До 1 місяця Від 1 місяця 

до 3 місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 

5 років 

Всього 

Довгострокові позики банку 

(поточна заборгованість) 

- - - - - - 

Короткострокові позики 

банку 

- - 287 - - 287 

Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

6252 29 9 16 - 6306 

Інші довгострокові 

фінансові зобов’язання 

- - - 23698 - 23698 

Всього 6252 29 296 23714 - 30291 
 

Валютний ризик 



 Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Компанія контролює валютний ризик 

шляхом управління валютною позицією. 

 Управління капіталом 

 Компанія здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання 

рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, 

таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Компанії здійснює 

огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу 

та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Компанія здійснює 

регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також 

виплати дивідендів та погашення існуючих позик. 

 35. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Найменування Балансова вартість 

2014 

Справедлива 

вартість 2014 

Фінансові активи 

Інвестиції доступні для продажу 2 2 

Інвестиції, до погашення - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість - - 

Торговельна дебіторська заборгованість 21988 21988 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2206 2206 

Фінансова оренда - - 

Короткострокові позики 287 287 

Довгострокові позики 23698 23698 

Торговельна кредиторська заборгованість 6286 6286 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 

доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 

котирування цих активів. 

 36. Звітність за сегментами 

 Компанія має два основних сегменти: виробництво та реалізація пива, виробництво та 

реалізація безалкогольних напоїв. 

 Операційні сегменти 

Найменування Пиво Безалкогольні 

напої 

Інші Виключе

ння та 

коригува

ння 

Дані за 

період, який 

закінчився 

31.12.2014р. 
Дохід від реалізації 148516 11980 - - 160496 

Інші доходи - - 6920 - 6920 

Всього доходів 148516 11980 6920 - 167416 

Витрати операційної 

діяльності 

100215 10285 - - 110500 

Адміністративні витрати 7186 738 - - 7924 

Витрати на збут 17234 1769 - - 19003 

Інші операційні витрати - - 12491 - 12491 

Фінансові витрати - - 2929 - 2929 

Інші витрати - - 304 - 304 

Всього витрат 124635 12792 15724 - 153151 

Прибуток до 

оподаткування 

23881 (812) (8804) - 14265 

Амортизація 8204 842 - - 9046 

Інші суттєві не грошові 

статті: 

- - - - - 

Збитки від зменшення 

корисності запасів 

- - - - - 



Формування резервів під 

дебіторську 

заборгованість 

326 34 - - 360 

Зменшення корисності 

необоротних активів 

- - - - - 

Сегментні активи 107775 13716 - - 121491 

Сегментні зобов'язання 30798 7047 - - 37845 

Прибуток від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації інших 

оборотних активів, інші операційні доходи винесені в строку "Інші доходи". 

 Активи сегменту включають торгову дебіторську заборгованість, основні засоби та 

нематеріальні активи, виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, 

грошові кошти, іншу дебіторську заборгованість, інші оборотні активи та інші фінансові 

інвестиції. 

 Сегментні зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованість та отримані 

аванси, довгострокові позики, іншу кредиторська заборгованість, розрахунки з бюджетом. 

 

 37. Події після дати Балансу 

 Ніяких суттєвих подій після дати формування балансу Компанії не було. 

 

Директор  

ПАТ «Фірма «Полтавпиво» 

 

Лавріченко Василь Микитович 

 

Головний бухгалтер  

ПАТ «Фірма «Полтавпиво» 

 

Заславець Алла Захарівна 
 
 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Січень-Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
32996030 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

3422 

24.06.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів 

 

 

 

д/н 

 

 

Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятими в 

якості національних, Закону України „ Про аудиторську діяльність ” (зі змінами та 

доповненнями) від 22.04.1993 №3125-ХІІ, , Закону України «Про акціонерні товариства» (зі 

змінами та доповненнями) від 17.09.2008 №514-VІ, Положення з національної практики аудиту 

1 затверджене АПУ від 20.12.2013р. №286/12. 

 

Нами перевірена фінансова звітність ПАТ „Фірма «Полтавпиво»” за 2014 рік, яка включає 

наступні форми фінансових звітів та додатки до них: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2014 року. 

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2014 рік. 

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма №3 за 2014 рік. 

• Звіт про власний капітал форма №4 за 2014 рік. 

• Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної 

фінансової звітності  за 2014 рік. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової 

звітності ПАТ „Фірма «Полтавпиво»”  за 2014 рік відповідає вимогам МСА 200 „Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту”, 

МСА 220 „Контроль якості аудиту фінансової звітності”, МСА 500 „Аудиторські докази” і 

базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного 

судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети 

аудиту – одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень. 

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ „Фірма «Полтавпиво»” за 2014 

рік встановлювався у відповідності до вимог  Міжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвість 

при плануванні та проведенні аудиту”, внутрішніх положень аудиторської фірми „Січень-

Аудит”, професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу 

аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.   

Аудит фінансової звітності за 2014 рік суб’єкта господарювання, що перевіряється, включає 

також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 

зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  

Ця  фінансова звітність Публічного акціонерного товариства „Фірма «Полтавпиво»” станом на 

31.12.2014 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності з представленням 

порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2013  року. 

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат 

проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення 

нашої думки, щодо фінансових звітів. 

 

Відповідальність управлінського персоналу 

 



Управлінський персонал ПАТ „Фірма «Полтавпиво»” несе відповідальність за початкові 

залишки, вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування, 

застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків, дотримання вимог МСФЗ або 

розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності товариства, 

підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство буде 

продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, 

коли таке припущення не буде правомірним, облік та розкриття у фінансовій звітності всіх 

відносин та операцій між пов'язаними сторонами, облік та розкриття у фінансовій звітності всіх 

подій після дати балансу, які вимагають корегування чи розкриття.  

Керівництво суб’єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати 

відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.  

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності ПАТ „Фірма 

«Полтавпиво»” за 2014 рік на основі результатів нашої аудиторської перевірки. 

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 

містить суттєвих викривлень. 

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.  

На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання 

думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, Міжнародного стандарту аудиту №720 

„Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність” фінансові звіти ПАТ „Фірма «Полтавпиво»” базуються на 

прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають нормативним вимогам щодо 

організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.  

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 „Модифікації думки у звіті  незалежного 

аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний 

Аудиторська перевірка показала, що звітність Товариства складена з врахуванням вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, але є окремі невідповідності цим вимогам, а саме 

Товариством на дату річної фінансової звітності не проведено тестування на наявність ознак 

можливого зменшення корисності активів, що передбачається міжнародними стандартами 

фінансової звітності. Крім того, аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією 

наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Можливі 

коригування щодо вартості основних засобів та кількості запасів, якщо такі будуть, можуть 

вплинути на фінансову звітність.  

 

Умовно-позитивна думка 

Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, які наведені у 

попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії ПАТ „Фірма «Полтавпиво»”   

станом на 31.12.2014 року, її фінансові результати, рух грошових коштів і зміни у власному 

капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

 

Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента 

Аудитори повідомляють про наступне: 

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ „Фірма 

«Полтавпиво»”   та виявили, що вартість чистих активів (83646 тис.грн.)  більше статутного 

капіталу (67416 тис.грн.) , що  відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу 

України. 

2. Нами отримана і розглянута інша інформація з метою виявлення суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 

розкривається та подається разом з фінансовою звітністю. Ми виявили, що  суттєвих 

невідповідностей не встановлено.  

 



3. Ми отримали і перевірили  інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше 

відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Ми 

виявили, що здійснення таких правочинів відбувалось у відповідності до вимог Закону України 

«Про акціонерні товариства», а також Статуту товариства. 

 

4. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і 

внутрішнього аудиту ПАТ „Фірма «Полтавпиво»”. Стан корпоративного управлiння товариства 

вiдповiдає вимогам Закону України ”Про акцiонернi товариства”, а також Статуту товариства. 

Створення служби внутрiшнього аудиту Статутом не передбачено. Контроль за фінансово-

господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався 

Ревізійною комісією.  

 

5. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур 

оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 „Ідентифікація 

та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 

середовища”  аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності 

суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і 

спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані з 

ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від 

управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього 

контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.  

Ми не встановили моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення 

операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану 

інформацію, записи і документи як достовірні.  

Інформації щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 

звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансових стан заявника аудитором в ході 

аудиту та на дату надання висновку не виявлено. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" 

Код ЄДРПОУ 32996030 

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого АПУ  №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 

27.03.2019 р. 

ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Олімпіюк  

Ігор Миколайович (Сертифікат №007179 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати 

України, рішення  №-45 від 16 травня  1996 року з терміном дії до 16 травня 2015 року) 

 

Місцезнаходження  36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг Рішення  АПУ від 

22.12.2011 р. №244/5 

 

Основні відомості про умови Договору: 

Договір  на  проведення аудиту  № 2 від  15.01.2015  року . 

Час проведення аудиту з 16 січня 2015 року по 6 квітня 2015 року. 

Складено  6 квітня  2015 року. 

 

Директор (аудитор) аудиторської 

фірми Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Січень-Аудит”                     ____________________    І. М. Олімпіюк 

 


