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|{|дтвердх<уго |дентичн!сть та достов|рн
|нформац1| ем|тентами ц|нних папер1в.

!иректор
(посада)

в1дпов1дно до вимог [{оло:кення про розкриття

€м1лянець Б.|1.

(пр|звище та !н!ц!али кер|вника)

24.04.2019

(дата)

1.

3. 1{од за €[Р|{Ф}

Акц|онерне товариство

00з73з9 1

4. й!сцезнаходження

{мельницька, |[[епет1вський район,3040з, м. [{епет!вка, вул. €тарокостянтин{вське тпосе' 31

5. й|жм1ський код, телефон та факс

+з8 (03840) 4-|0-44 +з8 (03840) 4-\$-2з

6. Блектронна по(птова адреса

о{[тсе@вс[.со1п.ца

||. !ан| про дату та м1сце оприл!однення р[чно{ !нформац1|

1. Р|чна |нформац|я розм|щена у загальнодоступн|й 1нформаш|йн1й баз1 даних 1(ом|с1?

2'Р|чна 1нформац1я опубл1кована у
(номер та найменування оф|ц|йного друкованого виданття)

3. Р|чна |нформацй розм|тт19чд на власн|й стор|нц| зс[.согп.ша

(адреса стор!нки)

в мере:к1 1нтернет

24.04.2019

(дата)

(дата)

24.04.2019

(дата)
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1) 1нформаш|я про основн! засоби ем|тента (за залитпковото варт|стто) х
2) |нформацй щодо вартост| чистих актив1в ем1тента х
3) |нформаш1я про зобов'язання та забезпечення ем|тента х
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5) 1нформац|я про соб!варт1сть реал!з9чано| продукц|| х
6) 1нформац|я про лрийняття р|тшення''про попередне надання згоди на вчиненн'л значних правонин1в

7) |нформац|я про лрийняття р|тшенття про наданн'{ 3годи на вчинення значних правонин1в

8) 1нформац|я про лрийняття р|тшення про надання згоди на вчинення правонин|в, щодо вчинення яких е
за1нтересован|сть

15. 1нформац1я про забезпечення випуску боргових ц|нних папер1в

16. Б]домост1 щодо особливо] 1нформаш1| та |нформац|! про 1потенн| ц1нн| папери, що виник€ш]а
г|ротягом зв|тного пер|оду

17.1нформац|я про стан корпоративного управл1ння х
18. 1нформац1я про випуски 1потечних обл1гац|й

19. |нформац|я про ск.,]ад, структуру 1 розм1р 1потечного покриття:

1) 1нформац1я про розм|р |потечного покриття та його сп|вв|днотпення з розм|ром (сумохо) зобов'язань за
1потечними обл1гац1ями з цим !потечним покриттям

2) |нформашй щодо сп1вв1днотпення розм|ру !потечного покриття з розм1ром (срсото) зобов'язань за
1потечними обл|гац1ями з цим 1потенним покриттям на ко)|{ну дату п|сля зм1н 1потечних актив{в у склад|
1потечного пощиття' як1 в1дбулися протягом зв1тного шер!оду

3) |нформац1я про зам|ни |потечних актив|в у склад1 |потечного покриття або вклточення нових
!потечних актив1в до ск']аду ]потечного покриття

4) в|домост1 про структуру |потечного покриття |потечних обл1гац1й заву!дами |потечних актив1в та



|нтших актив|в на к|нець зв|тного пер1олу

5) в|домост1 щодо п1дстав виникнення у ем1тента |потечних обл1гац|й прав на !потечн| активи, як|
ск.,]ада!оть 1потечне покриття за станом на к1нець зв|тного року
20. [нформац|я про наявн|сть прострочених борх<ником строк|в сплати чергових плате:к1в за
кредитними договорами (Аоговорами позики), права вимогиза якими забезпечено {потеками, як|
включено до сю1аду |потечного покриття

21. {нформац!я про випуски |потечних сертиф1кат|в

22. |нформац!я щодо ре€стру !потечних акгив!в

23. Фсновн1 в|домост1 про ФФЁ
24. 1нформац1я про випуски сертиф1кат1в ФФЁ

25. 1нформац|я про ос1б, що волод|поть сертиф!катами Ф8Ё
26.Розрахунок вартост1 чистих актив1в ФФЁ

27. |1равила ФФЁ

28. Б|домост1 про аудиторський висновок (зв|т) '

29. 1екст аудиторського висновку (зв1ц)

30. Р1чна ф1нансова зв1тн1сть

31. Р1чна ф|нансова зв|тн|сть, ск]1адена вйпов|дно до \4|хснародних отандарт1в бухгалтерського обл|щ

уж;жва зв1тн|сть порунйтеля (страховика./гаранта), що зд1йснтос забезпечення випуску
боргових ц|нних папер1в (за кожним суб'ектом забезпечення окремо)

33" 3в|т про стан об'екта нерухомост| (у раз1 ем|с{| ц1льових обл|гац|й п!дприсмств' виконання
зобов'язань за якими зд|йснтосться |].|ляхом передан| об'екта (настини об'скта) х(итлового бул1вништва)

34. [1рим|тки

х



!!|. Фсновн1 в1домост| про ем|тента

1. |[овне найменування 
:': ];'1

пРивАтнв Акц1онБ! Ё{в товАРиство''швпвт1вський цукРовий комБ1нАт''

2. (ер:я ! номер св!доцтва про дер}кавну ре€страц!то торидинно| особи (за наявност1)

3. !атапроведення дерхсавно! 
'""".'*, 

А01 м181027

з0.01.1996

4. 1еритор1я (облаоть)

{мельницька

5. (тыцтний кап1тал (щн)

250з8920'зо

6. Б|дсоток акц|й у стацтному кап|тал|, що належить дерх<ав!

7. Б|дсоток акц1й (насток' па|в) статутного кап|талу що передано до стацтного кап1тапу державного
(наш|онального) акц|онерного товар}1ства та| а6о холдингово1 компан|]

8. €ередня к|льк]сть прац1вник|в (ос1б)

234

9. Фсновн1 види д]яльност| 1з з,вначенн'лм найменуван ня виду д1яльност] та коду за (ББ!
10.81 Биробництво цущу

01.13 Бирощуванн'{ овоч|в | батптанних кульцФ' коренеплод|в | бульбоплод|в

35. 1 1 Биробництво електроенерг1|

10. Фргани управл1ння п|дприсмства

3агальн| збори акц|онерного 1овариства, Ёаглядова рада, Биконавчий орган - ,{иректор. ,{ля конщолю за

ф|нансово-господарсько}о д|яльн1стто ,{иректора за р|тшенням 3агальних збор1в отворена Рев1з1йна ком1с|я.

11. Банки, що обслугову}оть ем|тента:

1) найменування банку (ф|л1|, в1дд|лення банку), який обслровус ем1тента за поточним рахунком у нац|ональн|й
валют!

пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство АкцтонвРний БАнк''п1вдвнний''
2) йФФ банц

з28209

3) поточний рахунок

260060|00з75з2

4) найменування банку (ф1л1|, в|дд|ленття банку), який обслуговус ем|тента за поточним рахунком у |ноземн|й
валтот|

пРивАтнв Акц|онвРнв товАРиство Акц1онвРний БАнк''п1вдвнний''
5) мФо банку

з28209

6) потонний рахунок
260060100з75з2

' 12. |нформац|я про одерхсан| л!ценз!| (дозволи) на окрем| види д|яльцост|*

3ид д!яльност!
Ёоплер

л|цешз||
(дозволу)

.{ата
видач! {ерясавний оргац, що видав

[ата
зак1нчення д|!

л|ценз!!
(лозволу;

1 , 3 4 5

прид6ання; збер|гання; використа\1!1я прекурсор!в (слисч 2

таблиц| 1!) |!ерел1ку наркотичних засоб1в, психотропних
б|н 14.07.2017 .{оржавна служ6а }кра!ни з

л1кароьких засоб!в та
14.07.2022



речовин 1 прек}?сор1в контролю за наркортиками

!. |нформац|я про посадових ос1б ем1тента

1. 1нформац!я щодо осв!ти та ста?ку роботи посадових ос!б ем!тента

1) посада*

!иректор
2) пр1звище, 1м'я, по батьков| ф|зинно| особи або повне найменування }оридично] особи

€м|лянець Б|тал1й |[етровин : - ]',

3) 1лентиф|кац|йний код к)ридично? особи
,1 . 1,,,

4) р|к народ>кення**

1980

5) осв|та**

Бища

6) стаж роботи фок1в)**

17

7) найменування п{дпри€мства та попередня посада, яку займав**

1ФБ''Б|лог|р'я молокопрощ/кг'', посада: директор комерш1йний

8) дата набуття повновах{ень та терм1н, на який обрано (признанено)

28.04.2017 5 рок|в

9) Фпис

.(иректор д|е на п|дстав1 €тацлц, |[опохсення ''|[ро викон авчийорган''.
|[итання повновах{ень' умов д|яльност{ та матер1ального забезпечення ,{ирекзора визнача|оться в контракт{ на

управл1ння'
Бинагорода в щогшов|й та в натуральн1й формах посадов1й особ1 ем1тента виплачуват:ась зг{дно контракту.
|[осадову особу об9ано р|тшенням р1нних (нергових) збор1в пуБл1чного Акц1онвРного товАРиствА
(1пвпвт1вськии цукРовии комБ1нА1> в1д 28.04.2017 р. (протокол л9 12).
Ёепогалпено| судимост1 за корислив1 та посадов1 злочини посадова особа ем|тетлта не мас.
€таж кер|вно|роботи (рок|в) _ 16.
|[опередн| посади: директор комерц1йний.
|1осадова особа не прац1ос та не займа€ посад на буАь-яких !нтлих п|дприсмствах.
+ 9кщо !нформацй розкривасться стосовно. член|в наглядово] ради, додатково зазнача€ться, чи е посадова особа акц|онером,
представником акц!онера, представником групи акц|онер!в, нез:]-пе)кним дирекгором.
** 3аповнто€ться щодо ф!зитних ос|б'

1) посада*

[олова Ёаглядово1 ради

2) пр|звище, 1м'я, по батьков| ф1зинно| особи або повне найменрання !ори.ц],1чно| особи

6п|вак Флександр йихайлович

3) |дентиф1кац|йний код !оридично| особи :[|!т":( г !

4) р1к наролхсення** ! ;1

|97з ,

5) осв!та**

Битца

6) ста:к роботи фок1в)**

22

7) найменування п|дприсмства та попередн'л посада' яку займав**

1ФБ''(орпорац|я {укрова,{инаст1я'', посада: !иректор

|1рогнозусться продовх(ити терм|н д!! л1ценз1|.



8) дата на6уттяповнова)кень та терм1н, на який обрано (признанено)

28.04.20\'7 3 роки

9) Фпис

|1овновах<ення та обов'язки члена $щцддово! ради зазначен! в €тацт|, |[олохсенн1 ''|[ро !{аглядову раду''.
Бинагорода в щотшов|й та в натуральн1}! с}ормах посадов!й особ| ем1тента не виплачувалась.
Р|:ценням р1чних (иергових) збор{в пуБлп1ного Акц1онвРного товАРиствА (1пвпвт1вськии
цукРовий комБ1нАт> в|д28.0!'20.|7 р. (протокол 1.{о 12) посадову особу обрано членом Ёаглядово| ради А1
(1пвпвт1вськии цукРовии комБ1нАт).
[оловодо Ёаглядово{ ради обрано зг1дно р|лшення Ёаглядово] ради (протокол }'{о78 в|д28'04.2017р.).
Фбрана особа с представником акц1онера 1ФБАР[1ствА з оБмвжвно|о в1дпов!дАльн1стто (АгРо-
оРмс), що волод|с 90,02229|уо статутного кап1талу 1овариства.
Ёепогалпено| суАимост| за корислцв| та посадов| злочини посадова особа ем]тента не ма€.

€таж кер|вно|роботи (рок1в) - 10.

|{опередн| посади : директор.
|{осадова особа працтос в 1ФБ ''Асп1к гРуп'' на посад1 генер€ш1ьний директор'
* {кщо |нформаш|я розкривасться стосовно член!в наглядово! ради, додатково зазначаеться' чи с посадова оооба акц|онером'

представником акц|онера, представником групи акц!онер!в, незале)*(ним директором.
** 3аповнтосться щодо ф!зинних ос16.

1 ) посада*
({лен Ёаглядово| ради

2) пр1звище, 1м'я, по батьков| ф|зиино| особи або повне найменування }оридично| особи

1{унерук Флександр €ерг|йовив

3) 1лентиф1кац1йний код !оридично| особи

4) р|к наролх<ення**

1988

5) осв1та**

Бицда

6) ста:к роботи фок1в)**
-

7) найменування п|дприемства та попередн'{ посада' яку займав**

1Ф3 <(орпорац1я !укрова !инаст|я>>, посада: начальник торидичного в|дд1лу

8) дата на6уття повнова)кень та терм|н, на який обрано (признанено)

28.04.2017 3 роки

9) Фпис

|{овноват<ення та обов'язки члена Ёаглядово| ради з€шначен| в €тацт|, |[ололсенн| ''||ро Ёаглядову раду''.
Бинагорода в щотпов|й та в натуральн1й формах посадов|й особ| ем1тента не виплачувалась.
Р|тпенням р|иних (нергових) збор1в пуБл111ного Акц1онвРного товАРистБА к111Б|1Бт1вський
цукРовии комБ1нАт> в|д28.04'2011 р. (протокол }.{о 12) посадову особу обрано членом Ёаглядово! ради А1
(1пвпвт1вський цукРовий комБ1нАт>.
Фбрана особа е представником акц|онера 1ФБАР}}:1ствА з оБмвжвното в1дпов1дАльн1ст1о (АгРо-
оРмс), що волод|с 90,02229|о^ стацтного кап1талу ?овариства.
Ёепогашлено| сулимост! за корислив| та посадов| злочини посадова особа ем|тента не мас.
€таж кер1вно| роботи (рок!в) - 4.
|{опередн| посади: начальник 1оридичного в|дд|лу.
|[осадова особа працтое в 19Б ''Асп1к гРуп'' на посад| засцпник генер'ш!ьного директора з правових питань.
* 

"'сш9 
!нформац1я розкриваеться стосовно член]в наглядово{ ради, додатково зазнача€ться' чи € посадова особа акц|онером,

представником акц!онера, представником щупи акц!онер1в, неза.,]ежним дирек!ором.
** 3аповнтосться щодо ф|зияних ос1б.

1) посада*

!{лен Ёаглядово! ради

2) пр!звище, |м'я, по батьков| ф1зинно| особи або повне найменування }оридично] особи

3атула €ерг|й !еон1дович

3) |лентиф|кац|йний код }оридично| особи



4) р|к народх<ення**

1962

5) осв|та**

Бища

6) стах< роботи (рок|в)**

-) -)

7) найменування п|дприсмства та попередня посада, яку займав**

А1 к1]]Б||Бт1вський цукРовий комьтнА[>>, посада: 3асц/пник голови правл|ння по виробництву.

8) лата набуття повноважень та терм|н, на який обрано (признатено)

2в.04.2017 3 роки

9) Фпис

|1овновахсення та обов'язки члена Ёаглядово| ради зазначен! в 6татут1, |1о.тто:кенн1 ''|{ро Ё{агпядову раду''.
Бинагорода в щотшов1й та в натуральн1й формах посадов1й особ1 ем|тента не виплачув.}лась.
Р1тпенням р1чних (нергових) збор1в пуБл[с1ного Акц1онвРного товАРиствА (1пвпвт1вськии
цукРовий комБ1нАт>> ь|д28.04.20|1 р. (протокоп \о 12) посадову осо(";у обрано членом Ёаглядово| ради А!
(швпвт1вськии цукРовии комБ1нАт).
Фбрана особа с представником акц|онера 1ФБАРиствА з оБмвжвнок.ъ в[дпов1дАльнтстю (АгРо-
оРмс), що волод!с 90,02229|о^ стацтного кап1талу 1овариства.
Ёепогаш:ено| суАимост| за корислив1 та посадов{ зпочини посадова особа ем|тента не мас.
€таж кер|вно{ роботи (рок|в) - 33.
|{опередн1 посади: заступцик голови правл|ння по виробництву.
|1осадова особа працюс в Ф1л|я <<&ан1вський цукровий завод>> 16Б <{укорагропром) на посад| заступник
директора по кап|тальному бул|вництву.
* 9кщо !нформац|я розкрива€ться отосовно член|в наглядово| ради' додатково зазначаеться, чи с посадова особа акц!онером,
представником акц|онера, г!редставником групи акц!онер1в' незале)кним дирекгором.
** 3аповнюеться щодо ф|зинних ос|б.

1) посада*

[олова Рев|з|йно] ком1с1|

2) пр|звише, 1м'я, по батьков| ф|зинно! особи або повне найменування торидично| особи

{имбалток 1неса ?имоф||вна , ]. 
',| .

3) |дентиф1к ац1йний код }оридично| особи ' ;

4) р!к народ)кення**

1967

5) осв|та**

Бища

ста:к роботи (рок|в)**

7) найменування п|дприемства та попереднялосада' яку займав**

1овариство з обмех{еното в|дпов|дальн|стю <<€тарокостянтин1вцукор))' посада: заступник директора по ф1нансам.

8) дата на6уття повнова)кень та терм|н, на який обрано (признаяено)

28.о4.2017 3 роки |

9) Фпис

|[овнова>кення та обов'язки члена рев{з|йно| ком|с1] визначен1 (тацтом та 11опох<енням ''|1ро рев1з|йну ком1с1то''.

Бинйрода в грогшов|й та в натуральн|й формах посадов!й особ1 ем|тента не в{{ппачув!}лась.

Р|тшенням Р!нних (нергових) збор{в пуБлг{ного Акц1онвРного то]]АР}!ствА (1пвпвт1вськии
цукРовйй комБ1нАт> в|д28.04.20|7 р. (протокол \о 12) посадову особу обрано членом Рев1з|йно| ком1с|] А1
(гпвпвт1в ськии цукРовии комБ1нАт>.
8брана особа с представником акц1онера 1ФБАРиствА з оБмвжвно1о в1дпов1дАльн1ст1о (АгРо-
оРмс), що волод1с 90,02229|о^ статутного кап1талу [овариства.
[{епогатпено! суАимост! за корислив| та посадов1 злочини посадова особа ем1тента не мае.

€таж кер|вно! роботи (рок|в) - 14.

6)

28



|[опередн1 посади: засцпник директора по ф|нансам.
[{осадова особа працтое в 1Ф8 ''Асп1к гРуп'' на посад] ф|нансовий директор.
* {кщо !нформацй розкриваеться стосовно член!в наглядово| ради, додатково зд}нача€ться' чи е посадова особа акц!онером,
предотавником акц|онера, представником щупи акц!онер|в, незалежним директором.
** 3аповнтосться щодо ф!зияних ос!6.

1 ) посада*

9лен Рев!з1йно] ком1с1] -. 
"1:1

2) пр|звище, |м'я, по батьков1 ф|зинно! особи або повне найменРан}1'{ }оридично! особи

-[мковий €ерг|й Басильович

3) !дентиф1кац|йний код }оридично| особи

4) р|к народження**

|986

5) осв|та**

Бигца

6) стаж роботи (рок|в)**

11

7) найменування п|дпри€мства та попередн'1 посада, яку займав**

1ФБ к(орпорац1я 1-{укрова [инаст!я>>, ;|осада: нач€ш|ьник в|дд|лу ф!нансового та господарського ауди1у.

8) лата набуття повнова}кень та терпт|н, туа який обрано (признанено)

28.04'2017 3 роки

9) Фпис

[{овноваження та обов'я3ки члена рев|з!йно! ком!с1] визначен1 €татутом та |[олох<енням ''|!ро рев1з|йну ком|с|то''.
Бинагорода в щолпов1й та в натш)альн|й формах посадов1й особ1 ем|тента не виплачувалась.
Р1;шенням Р!нних (иергових) збор1в пуБл1чного Акц1онвРного товАРиствА (1пвпвт1вський
цукРовии комБ1нАт>> в]д28.04.2017 р. (протокол \о 12) посадову особу'обрано членом Рев1з|йно| ком|с1| А!
( 1пвпвт1в ський цукР ов ий комБ1нАт).
Фбрана особа е представником акц|онера 1ФБАР}4ствА з оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1стто (АгРо-
оРмс), що волод!е 90,02229\оА стац/тного кап|талу 1овариства.
Ёепогалцено| судимост| за корислив| та посадов| злочини посадова особа ем!тента не мае.
€таж кер1вно| роботи (рок1в) - 2.
|[опередн| посади: начальник в|дд|ллу ф|нансового та господарського аудиц.
|{осадова особа працгос в 1ФБ ''Асп|к гРуп'' на посад| начальник в|дц1лу ф|нансового контрол}о та аудиту.
* 9кщо 1нформаш|я розкриваеться стосовно член!в наглядово! ради, додатково зазначаеться' чи е посадова особа акц!онером'
предотавником акц|онера, представником' груп}_' акц!онер!в, незале)кним директором.
** 3аповнтоеться щодо ф!зинних ос|б. ] 1:']1;;'! 

'

1) посада*

9лен Рев!з1йно| ком1с||

2) пр1звище, |м'я, по батьков| ф|зинно| особи або повне найменування юридично| особи

Андр1св Андр1й 1горевин

3) 1дентиф|кац|йний код }оридично| особи

4) р1к наролження**

1992

5) осв|та**

Бищ6

6) стаж роботи фок|в)**

10

7) найменування п1дприсмства та ц9ц9р9днят1осада, яку займав**

Ат (1пвпвт1вський цукРовий комБ1нАт))' посада:засцпник голови правл|ння по ф1нансам.

8) дата на6утгя повноважень та терм|н; -на який обрано (признанено)

28.04.2017 3 роки



9) Фпис

|1овновах<ення та обов'язки члена рев1з1йно| ком|с1| визначен1 €тацтом та попо:п(енням ''|1ро рев1з|йну ком|с|то''.
Бинагорода в гротпов|й та в нацральн1й формах посадов|й особ1 ем|тента не виплачувалась.
Р|:шенням р|нних (нергових) збор|в пуБлптново Акц1онвРного товАРт.{ствА (штвпвттвськии
цукРовий комБйАт> втдэ'8.0ц.э0|1 р. (протокол }:{о 12) посадову особу обрано членом Рев|з|йно] ком|с|] А1
(|пвпвт1вський цукРовий комьтндт, 

"

Фбрана особа с представником акц1онера 1Ф8АРиствА з оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1ст1о (АгРо-
оРмс), що волод1с 9 0,02229 1 

о^ стацтного кап|тащ: 1овариства.
Ёепога:шено| судимост1 за корислив| та посадов1 злочини посадова особа ем|тента не мае.
€тах< кер|вно| роботи (рок1в) - 9.
|[опередн| посади: заступник голови правл1ння по ф1нансам
|1осадова особа прац}о€ на |[рА1 ''1пвпвт1вськии цукРовии комБнАт'' на посад| засцпник директора по

ф|нансам.
* 9кщо !нформаш!я розкривасться стосовно член!в наглядово! ради, додатково зазнача€ться' чи с посадова особа акц|онером,
представником акц|онера, представником щупи акц|онер!в' нез:!пежним директором.
** 3аповнтоеться щодо ф|зитних ос!б.

1) посада*

[оловний бухгалтер

2) пр{звище, 1м'я, по батьков1 ф1зинно| особи або повне найменування !оридично] особи

Анлр|св Андр|й 1горевин

3) |дентиф|кац|йний код к)ридично| особи

4) р|к народ}кення**

1992

5) осв|та**

Бища

6) ста:к роботи фок|в)**

10

7) найменування п1дприемства та попередня посада, яку займав**

Ат (1пвпвт1вський цукРовий комьтндт)' посада: заступник голови правл1ння по ф1нансам.

8) дата набуття повноважень татерм1н' наякий обрано (признанено)

28.04.201,7 тимчасово

9) Фпис

|1овновахсення та обов'я3ки посадово| особи визначен| посадовото |нстру'<;т!5;6.
Бинагорода в щогшов!й формах посадов!й особ1 ем|тента виплачувалась з!';д1{о !штатного розпису.
Ёаказом з кадрових питань в|д <28> кв1тття 2011р. призначено тимчасово викону1очим обов'язки головного
бухгалтера (за сум{щенням посад).
Ё{епогатпено| судимост1 за корислив1 та посадов| злочини посадова особа ем|тента не мас'
3агальний отаж роботи фок1в) - 9.
|[опередн1 г|осади: заступник голови правл|нття по ф-1нансам
11осадова особа працк)е на |[рА[ ''1пвпвт1вськии цукРовии комБнАт'' на посад{ заступник директора по

ф1нансам.
05.03.2018р. |[осадову особу зв|льнено з посади тимчасово виконук)чого обов'язки головного бухгалтера зг|дно
наказу по |[рА1 ''|1[епет|вський цукровий комб|нат'' в1д 05.03.2018 р. .]\! 25-л, п1дпиоаного директором товариства
(принина зв|льнення з тимчасово| посади _ призначення прац|вника на посаду головного бухгалтера).

* 9кщо |нформацй розкриваеться стосовно член|в наглядово| ради, додатково зазначасться' чи € посадова особа акц|онером,

представником акц|онера, представником щупи акц!онер!в, незале)кним дирекгором.
** 3аповнюетьоя щодо ф!зинних ос|б.

1)посада* ': ''

{лен !{аглядово| ради 
' .

2) пр{звище' 1м'я, по батьков{ ф|зинно| особи або повне найменування тор]{.1тт1,ть1о] особи

|{илипак Болодимир |{етровин

3) |дентиф1кац|йний код }оридично| особи

4) р1к народження**



1961

5) осв!та**

Бища

6) стаж роботи фок1в)**

з4

7) найменування п|дприсмства та попередня посада' яку займав**

[ФБ <Б1лог1р'я молокопродукт)' посада: заступник директора'

8) дата набуття повноважень та терм|н, на який обрано (признанено)

24.04.2018 2 роки

9) Фпис

|[овновалсення та обов'язки члена Ёагллядово] ради з'вначен| в €татуг1, |[оложенн1 ''|[ро Ёаглядову раду''.
Бинагорода в щотпов1й та в натуральн1й формах посадов|й особ| ем1тента не виплачувалась.
Р|тшенням р1чних (нергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА (1пвпвт1вськии
цукРовий комБ|нАт> ь|д2!.04.20!,8 р. (протокол !\!13) посадову особу обрано членом Ёаглядово| ради |{рА1
(швпвт1вськии цукРовии комБ!нАт).
Фбрана особа е представником акц|онера'1ФБАРР1ствА з оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1ст1о (АгРо-
оРмс), що волод1е 90,022291оА статут'ного кап1талу 1овариства.
Ёепогатцено! суАимост1 за корислив| та посадов| злочини посадова особа ем1тента не мас.

€таж кер1вно! роботи фок|в) - 21.
|1опередн| посади: засцпник директора.
|[осадова особа працтое в ||рА| (1швпвт1всь|Фти цукРовии комБ1нАт> на посад! заступник директора по
бул1вништву.

* .{,кщо !нформаш!я розкрива€ться стосовно член|в наглядово| ради, додатково зазнача€ться, чи с посадова осо6а акц|онером,

представником акц1онера, представником щупи акц!онер!в, незалех(ним директором.
** 3аповнюсться щодо ф|зинних ос!б.

1) посада*

|-оловний бухгалтер

2) пр!звище, |м'я, по батьков1 ф|зинно! особи або повне найменування }оридично| особи

€торожук 1рина Болодимир!вна

3) !лентиф|кацтйний код }оридично.1 9счби
"' -1..

4) р|к народ:кення** :' ) '.':}'']]

1985 ,' '' '

5) осв|та**

Битца

6) стаж роботи фок|в)**

11

7) найменування п|дприемства та попередн'1 посада, яку займав**

1]рА1 (швпвт1вський цукРовий комьтндт), посада: бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та терм1н, на який обрано (признаиено)

05.03.2018 1ерм|н повноважень не визначений

9) Фпис

|{овновалсення та обов'язки посадово1 особи визначен1 посадово1о 1нструкц1ето
8инагорода в щоплов1й формах пф!11оЁ|'и особ| ем1тента виплач/в€ш]ась зг1дно 1птатного розпису.
Ёака3ом з кадрових питань в|д к05}} 6ёрёзня 2018р. призначено головним бухгалтером.
Ёепогатшено! суАимост1 за корислйЁ{й'!1осадов| злочини посадова особа ем1тента не мас.
3агальний ста:к роботи (рок|в) - 11.

|[опередн| посади: бухгалтер. '' ] ''
|1осадова особа не е акц|онером товариства.
|[ротягом останн1х п'яти рок|в займала посади:
3асцпника головного бухгалтера 1Ф3 к{ (1пвпвттвський !}(ФР>; начальника в1дд1лу анал|тики та

управл1ння ф1нансами тов (тд (1пвпвт1вськии |-19(ФР>; менедх(ера з управл1ння ФФ|{1{омарецький Б.й.;
буо<галтер |{рА] к11]Р|{Б?1Б ський цукРовий комБ|нАт).



[1осада

|1р1звище, !м'я, по
батьков! посадово!

особи або повне
шайменуванпя

торидинно1 особи

|дентиф|кац1йний
код юридично!

особи

|(|льк!сть
акц!й
(:пт)

ви
загально!
кйькост1
акц!й (у

в!дсотках)

|{|льк!сть за видами акц|й

прост!
!менн!

прост| на
пред'явгпика

прив|леиован|
!менн!

прив|лейован!
на

пред'явника

1 2 2 4 5 6 7 8 9

[оловний
буосгалтер

Андр|св Андр!й
1горевин

0 0 0 0 0 0

.(иректор
€м|лянець Б]тал|й

|{етровин
0 0 0 0 0 0

[олова
Ёаглядово?

ради

€п!вак Флексанщэ
\4ихайлович

0 0 0 0 0 0

9лен
Ёаглядово!

ради

(утерук Флександр
€ерг1йовив

0 0 0 0 0 0

9лен
Ёаглядово|

ради

3ацла €ерг1й
]]еон!дович

20000 0.019968 20000 0 0 0

[олова
Рев]з|йно]

ком!с||

!_{имбалюк 1неса
1имоф||вна

0 0 0 0 0 0

9лен
Рев!з!йно]

ком]о|1

|мковий €ерг!й
Басильович 0 0 0 0 0 0

9лен
Рев!з|йно]

ком!с!|

Андр!св Андр!й
|горевин

0 0 0 0 0 0

[оловний
бутсгалтер

€торолсук !рина
Болодимир!вна 0 0 0 0 0 0

9лен
Баглядово!

ради

||илипак Болодимир
|{етровин 0 0 0 0 0 0

]|'сього 20000 0.019968 20000 0 0 0

2. 1нформаци про'в:;;ч!ння посадовими особами ем1тента акц!ями ем!тента

| :у

' ,' 1



\л|. {нформац!я про власник1в пакет1в, яким належить 10 1 б1льпше вйсотк!в акц1й ем1тента
(для акц!онерних товариств, кр1м публ1нних) / |нформат{Ёя.про власник|в пакет1в, яким

нале}!(ить 5 ! б!льпше в!дсотк1в акц1й ем1тента (для публ;*!{й* акц!онерних товариств)

Ёайменування юридинно!
особи

[дентиф!кац!йний
код поридинно|

особи*
}[|сцезнаходлсення

(!льк|сть
акц|й

(тптук)

Б!д загально|
к|лькост! акц|й

(у в!дсотках)

[(|льк!сть зд видами
акц!й

прост!
|мен}{|

прив!лейован!
1менн|

товАРиство 3

оБмвжвно}о
в1дпов1дАльн1стто

"АгРо_оРмс,'

з 1 328990
3 1 1 37 !кра1на )(мельницька

€тарокостянтин|вський

район село.{,ремит!
90|624з9 9о'02229\ 90|624з9 0

|[р!звище' |м'я, по батьков1 ф!зинно1 особи**
(|льк|сть

акц;й
(п:тук)

Бй загально|
к1лькост! акц!й

(у вйсотках)

[(!льк!сть за видами
акц|й

прост!
!менн|

прив!лейован1
|менн|

9сього 9о1,624з9 90.02229\ 901.624з9 0

*!ля торидинно! особи _ нерезидента зазначасться код/номер з торговельного' банк{вськй ,й 
"уА'"о.о реестру, реестрац1йного посв|дяення

м1сцевого органу влади |ноземно! держави про ресстрац{*о торидияно! особи. ',1 ';',з11': !
**3азначасться ''ф|зинна особа'', якщо ф|зияна особа не д1ш1а згоди на розкриття пр|звища, !мен!, по батьков] (за наявност|).



| ;::. .,, . :

-.,' ;. : : |

!11.1нформац!я про загальн1 збори акц|онер1в

Бид загальпих збор!в*
чергов| по3ачергов1

х
.[ата проведення 24.04.2018

(ворум збор!в** 88.зз

Фпис | |!ерел!к питань' що ро3п1ядались на зага.'1ьних зборах:

! 1. обр^''' л!чильно] ком!с1! та припинен!т'! ]х повноважень.

| 2. обр',,оя голови та секретаря чергових р|нних загальних збор!в акц!онерного товариства.

| 3. з'''.рд*"ння порядку проведенн'л (регламенц) чергових р!нних загальних збор|в акц|онерного

! ''.'р".'"'.
| 4. з''".рд'..ння порядку та опособу засв1дчення бтолетен1в для голосування на чергових р!нних!'_
| загальних зборах акц1онерного товариства-

| 
5. в'"."""" зм1н до статуту |{риватного акц|онерного товариства <<111епет]вський шукровий комб!нат>>

| :лляхом викладення його в нов|й редакц!!.
| 6. внеёення'зм!н до поло>кення <|{ро }|аглядову раду |!рА1 <<||[епет1вський цукровий комб1нат>

| 
гшляхом Ёиклаг'ення його в нов1й редакл!!.

| 7. 3атверл;л<ення р!нного зв1ц акц1онерного товариства'

| 8. Р''.,"л зв!ц про ф|нансову дйльн!сть акц1онерного товариства. 3ир|:шення питання щодо розпод|лу

| прибутц (за його наявност!) акц!онерного товариства з урахуванням вимоц передбачених 3аконом

| 9кра|ни <|1ро акц!онерн1 товарис:ва>.

| 9. пр".''"."ня повнова}(ень члена }1аглядово! ради.
! !0. обр,""" члена Ёаглядово| ради.
! | 1. з'',-рд*ення р!ов цив|льно-правових договор|в. 1цо уклада1оться з членами Ёаглядово| радита
! ,-'','"'"''" розм1ру !х винагороАи, обрання особи, яка уповнова)кена на п!дписання договор1в

| {контракт!в) з членами Ёаглядово| раАи.
| 12. |{ро прийнятгя р!тшення за насл]дками розгляду зв!ту Ёаглядово! ради товариства' Биконавчого

! 'р''"у (!'иректора), Рев|з]йно| ком|с|! за 2017 ртк.
! 13. прийняття р!глення про попереднс надання згоди на вчинення значних правонин|в.

! ]4. з,'"ерджен}ш| основних налрямк!в д|яльност| 1овариства на 2018 р!к.

| Р-,у'"'''' розгляду питань порядку денного:
| Р|-"""" по пер|пому питанн}о порядку денного прийнято, вир|:пили:

| обр''" ,|1|нильну ком|с!то п1драхунку голос!в та забезпечен}#л проведення голосування на чергових
|р|чних зага.,тьних зборах [{рА1 (1пвпвт1вський цукРовий комБ1нАт> обрати.|{|нильну ком|с]ю!'
| } склал1 трьох ос[б:

| 
1 ; сторожщ !рина Бололимир!вна

|2) 1окарсва }Флй Б'ячеслав|вна

| 
3) л.б,*"'''|амара Б1кгор1вна

! 
[{рипинити повнова'{ення "|1|чильно] ком|с|| по оголо1пенн}о чергових р!нних загальних збор|в

| акц!онерного товариства зак!нченими (закритими).
!

!

| Р!гшення по другому питанн1о порядку денного прийт:ято' вир!тпили:

| ;.. обрати головою чергових р|нних загальних збор!в |!рА1 <1-11Р|!Рт|вський цукРовий
| комьлндт,> Борисову /|1л!ю Б!кгор|вну' секретарем _ Брзак 1етяну (азимир!вну.
!

| 
2. 9повнова>кити голову та секретаря 3агальних збор1в 1овариства п|дписати протокол 3агальних

| збор|в [оварисгва !з засв!дчен*тям п1дпис1в в нотар!альному порядц.
!

!

| Р|тпення по щетьому питанню порядку денного прий:тято, вир|тпили: затверджено порядок проведе11}'1

| р".,''""'} чергових р!нних зага_г:ьних збор|в |!рА| <111Б|!Бт1вський цукРовий (ФйБ||{А|> в

|такому порядц:

| 
. Аопов!л! та питання порядку денного - до 10 хв.

| 
. Бисцпи та обговорення _ до 5 хв.

| Б|дпов!д] на загальн| питання _ п]с.ття обговорення питань порядку денного (до 3-хв. на одне питання).
!

!

| 
Р!тпення по четвертому питанню порядку денного ттрийнято, вир1тпили:затвердити такий порядок дл:я

| 
голосування на чергових р!нних-загальних зборах пРивАтного Акц|онвРного товАРиствА

| 
(111впвт|вськии цукРовии комБ1нА1>>, а саме:

1-
| 
голосу'вання за 6толетет:ями з питань .]\!: 1 -9 та ]ч[э 1 1 -14 порядку денного в!дкрито за принципом (одна

| 
акш!я * олин голос)), а голосрання за бюлетенями з питань ]ф 10 !з застосуванням б:олетеня для

| 
к}м}лятивного голосування.

| 
Бюлетен1 для голосування визнаються нед!йсними у раз!, якщо:

| 1 ) Бони в!др!з*:яються в!д оф1ш!йно виготовленого акш1онерним товариством зразка;

| 
2) }{а бтолетен| в!дсутн!й п|дпис (п!дпиои) акц!онера (представника акц!онера);

| 
3) Бюлегень ск.|!адасться з к|лькох арц:ш!в, як1 не пронумерован!:

| 4) Акш|онер (представник акц|онера) не позначив у бтолетенях }(одного або позначив б!льтпо одного

| 
вар|анта голосуванн'1 щодо одного проекц р|:шення.

| Бюлетень для кумулятивного голосування також визна€ть9я нед|йсним у раз|. якщо акц1онер

| 1представн'. акц|онера) зазначив у бюлетен! б!ль:пу к|льк|оть голос!в, н!х< йому належать за таким
!'','-,"'"*,",.
| Бюлетен! для голосування. визнан! нед!йсними з п!дстав. що визначен| за цим р!гшенням. не



враховуються п|д час п]драхунку голос|в.
3атверлити такий порялок та спос|б засв!дчення бтолетен]в для голосування, а саме: бтолетен| для
голосуванн'1 засв!двуються п|сля !х отримання .|{|чильното ком!с!ето 3агальних збор1в. ! раз|
нед|йсност| бтолетеня, про це на ньому робиться в!д[ов{дна позначка 3 обов'язковим зазначенням
п1дстав нед!йсност!. Бюлетень засв|днусться п1дписоцс.19лови п!чильно'| ком1с1| та печатко}о
1овариства. |[означка про нед|йсн{сть бюлетеня засв!диуст'ься [оловою л!чильно! ком]с1|.

Р|тпен;:я по п'ятому питанню порядку денного прийн;:то, вир|тпили:
3атверАити внесе11ня зм1н до стацт |1риватт-того акц[онерного товариства <11]епет|вський цукровий
комб|нат>.
€тацт |[риватного акц|онерного товариства <11]епет|вський цукровий комб!нат>.
3атвердити статут |{риватного акц!онерного товариства <|[|епет|вський цукровий комб1нат> в нов!й

редакц|т.
}повноважити [-олову чергових р1нних загальних збор!в акш!онерного товариства на п!дписання
€тацц 1овариства в нов|й редакц!!.
,{орунити директору товариства €м!лянцто Б{тал!то |[етровияу зд]йснити вс1 д||, пов'язан! !з внесенням
зм|н до €диного дер'(авного реестру торидичних оо{б, ф|зинних ос!б-п!дприсмц|в та щомадських
формувань' ресстрац!то ново!редакц1| (тыцц,таздтйснити 1нтп| необх!дн| д!|' пов'язан{ з виконання

р1лпень цих збор|в, у порядку та терм|ни в|дпов|дно до чинного законодавотва з правом передорученн'1.

Р1тпення по 1]{остому питанню порядку денного прийнято, вир|:пили: затвердити внесенн'1 зм1н до
положення <|!ро Ёаглядову раду |{рА1 <[11епет]вський цукровий комб{нат>.
3атверАити |[олох<ення <|!ро Ёаглядову раду |{рА1 <<[!1епет|вський {укровий ком6!нат>> в нов!й

редакш|!.

'' ':. .1
Р|тпення по сьомому питанн1о порядку денного прийвя3с:, вир|тпипи:
3атверлити р|яний зв!т пРивАтного Акц1онвРного т0вАРиствА (1пвпвт1вськии
цукРовий комБ1нАт) за20|7 р|к , .;)' . 

'

Р!тпення по восьмому питанню порядку денного прийнято, вир1тшили:
1/ зв'язку з тим' що прибуток товариства за результатами д;яльност! у 2017 роц! ск-,1ав незначну суму не
зд|йснтовати його розпод1л, а використати на модерн|зац|то виробництва та придбання нового

устаткування для забезпечення продуктивност{ виробничого сезону 2018 роц.

Р!:пен::я по дев'ятому питанню гторядкт денного прий;:ято, вир|птили:
припинити повнова)|(ення нлена Ёаглядовот ради |1рА1 <1!1Б||Бт1вський цукРовий комБтнАт)
3ацли (ерг|я /]еон1довича. в зв'язку з поданн'{м ним письмового пов1домлення про в!дсутн1сть
моя<ливост| виконання сво:х обов'язк!в в подалъплому.
|!овноваження3атул\4 €']1. як нлена Ёаглядово| ради [!рА| <11{епет]вський шукровий комб!нат)
припиня|оться з <24> кв|тня 2018 р.

Р!тпення по десятому питанню порядку денного прийнято, вир1тпили:
Фбрати до наглядово| рали [{Р|4БА1ного Акц1онвРного товАРиствА (швпвт1вський
цукРовий комБ1нАт> |!илипака 8олодимира |[етровина з визначенням терм|ну повноважень _ два
роки.

Р|тшення по одинадцятому 1!итанн}о порядку денн'.+*Ё}*й-, вир|ллили:
3атверАити рлови цив|льно-правових договор!в, що :]*.'дайться з членами Ёаглядово| ради,
встановити' що |х д!яльн!сть зд|йснюеться на безоплаз'н]й основ!, уповновах{ити директора |{рА1
<||1епет|вський цукровий комб!нат> (м|лянця Б.|{. на п1дписання договор!в (контракт|в) з членами
Ёаглядово[ ради.

Р|:пенття по дванадцятому !1итанн}о порядку денного прийнято. вир1тшили:
3атверлити зв|ти Ёаглядово| ради товариства' Биконавчого органу (!иректора), Рев]з|йно! ком]с]] за
2017 р|к.

Р1:шенття по тринадцятому питанню порядку денного прийнято, вир|:пили:
|[опередньо надати згоду' на вчинення |[рА1 <11{епет1вський т{укровий комб!нат> значних правонин|в.
1акими правочинами е угоди' договори, контракти з передання майна товариства в заставу' отримання
кредит|в в банк1вських установах' реал|зац|т продукц{| власного виробництва (шукор, меляса, тощо)'
надання'поворотно| та безповоротно| ф!нансово{ допомоги' придбання рухомого та нер1томого майна,

реал!зац|| рухомого та нерухомого майна, що н:]-пея{ить акл]1онерному товариству.
Ринкова варт!сть майна а6о послуц що можуть бри,предметами таких правонин!в становить 899 487
тис. Фн.
Барт!сть актив1в ем!тента за д^ъ1ими оотанньот р!чно| ф|нансово| зв!тност! (станом на 3| "|2.2017 р.)
ста11овить 299 829 тис. грн.
€п|вв|днотпення ринковот вартост| правочин|в до вар1с'.'ч,!]|.а4тив|в ем]тента за даними останньо| р!нно|
ф(нансово| зв1тност! _ з00%.

:,,' ].

Р]тпення по чотирнадцятому питаннто порядку денного прийнятб, вир1тшили:

3атвердити основн! напрямки д|яльност| товариства на 2018 р!к, а саме:
1) проведення повнот модерн]зац|! основних засоб|в п|дприсмства для забезпечення продукгивност{
виробництва:



2) забезпененв'| налехного р|вню ргов прац| та заро6|тно! прлати найманих прац!вник|в товариства;

3) забезпевення прибутку г1|дприсмства.

* |{оставити пом|тц '')('' у в|дпов1дн|й щаф!.
** 9 в|дсотках до зага.,1ьно| к]лькост| годос|в.



)01. {нформац1я про господарську та ф1нансову А1яльн1сть ем!тента

1. [нформац!я про основн! засоби ем!тента (за залитпкового варт1стпо)

Ёайменування
основних засоб!в

Бласн! основн! засоби (тис. грн.)
0рендовап1 основн1 засобш (тис.

грн.) Фсновн! засоби, всього (тис. грн.)

на початок
пер!оду

на к!нець
пер|оду

на початок
пер!оду

нд к1нець
пер|оду

!{а початок
пер!оду

на к|нець
пер!оду

1. Биробниного
призначенн'|;

1 ! з004 \63298 0 0 1 13004 \6з298

6уд]вл| та споруди 48553 41789 0 0 48553 47789

ма1шини та обладнання 48087 96718 0 0 48087 967 18

транспортн! засоби 1 5070 [ 5905 0 0 1 5070 1 5905

земельн1 д1лянки 0 35 0 0 0 35

1нш11 1294 2851 0 0 1294 285 1

2^ Ёевиробниного
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд!вл! та споруди 0 0 0 :о' 0 0

ма|].{ини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортн| засоби 0 0 0 |) 0 0

земельн1 д1лянки 0 0 0 0 0 0

1нвестиц1ина
нерухом!сть 0 0 0 0 0 0

1н1п! 0 0 0 0 0 0

9сього 1 1з004 1 6з298 0 о 1 1 3004 1 63298

Фпис

[ерм|ни та умови корисцван11'[ основними засобами (за основними щупами):
Бс| основн| заооби використову1оться в норма.}|ь1{их р{овах.
|!ерв!сна варт!оть основних заооб|в за |!(€)БФ:
3з1 885 тис. щн'
€туп|нь зносу основних засоб1в:
50,8%
€туп!нь використання основних засоб1в:
Фсновн1 засоби використовуються на повну поту:кн|сть.
€ума нарахованого зносу: _ 

''''
| 68 587 тис. фн'
€угтев| зм|ни у вартост1 основних засоб1в зрловлен|: придбанвим;о{'новних засоб]в та проведеним пол!п:пенням
основних засоб1в станом на 31.12.2018р
1нформацй про вс! обме:кення на викориотання майна ем|тен': а.: 36''о*""" на використан ня майнаем|тента
немае.

2. !нформац1я:цодо вартост! чистих актив!в ем1тента

Ёайменування
показника 3а зв1тний пер!од 3а попередн!й пер1од

Розрахункова
варт{сть чистих
актив1в (тис.
грн)

-38984 _з8988

€тацтний
кап|тал (тис.

щн.)
250з9 250з9

(коригований
стат1тний
кап|тал (тис.
грн)

250з9 25оз9

Фпис Бикористана методика розрахунку вартост! чистих актив|в ем!тента з! ттоп:]Ёедн1й та зв|тний пер|оди в|дпов!дно до
''йетодичних рекомендац!й щодо визначення вартост! чистих актив1в акц!онерних товариств'', затверд)кених р!тшенням

.{ерясавно{ ком|с|| з ц1нних папер1в та фондового ринч в|д 17 .\|.2о04 р. ].{485 (з урахуванням зм1н показник!в ф|нансово!
зв1тност|).

Р|зниця м|ж розрахунковою варт!стю чистих акгив|в | стат}тним кап|т&цом на к{нець зв!тного пер!оду отановить -64023



тис. щн..
Р|зниця м|х< розрахунковото. варт!стю чистих актив{в та скоригованим стацтним кап|талом на к1нець зв!тного пер|оду

становить -64023 тис. щн..
Р!зниця м1ж розрахунковою варт!ст:о чистих акгив1в 1 стацтним кап1талом на к1нець попереднього пер!оду становить
-64027 тис.чн
Р1зниця м!ж розрахунково:о варт!стю чистих акгив|в та скоригованим статутним кап!талом на к|нець попереднього
пер]оду становить -64027 тио.цн..

* 3азначаютьоя основн! види продукц11, як|,ст4Ёк!влять б!льтше 5 %,в|д заг.ш!ьного обсяц вироблено] продукц]| в щоп'товому вим!р!
** Ф!зична одиниця вим!ру (зазнанити)- 1ш1'ук||. тонни, к|лорами' метри тоцо.

,1| :;]! ;'.

5. |нформац|я про соб!варт!сть реал1зовано! продукц|!

Барт!сть чистих актив|в акц|онерного товариства менлша в|д статутного кап|талу (скоригованого).
Барт!сть чистих актив1в товариства ментпа в|д м!н1мального розм|ру стацтного кап!талу. встановленого законом.
Б1дпов|дно до вимог п.3 ст.155 !ив|льного кодекоу 9ща!ни передбанена л|кв|дац|я товариства'

3. |нформац!я про зобов?язання та забезпечення ем!тента

Бидп зобов'язань .(ата
виникнення

Ёепогапшена
частина борц (тис.

грн.)

3йсоток за користування
ко|||тами (в!дсоток р|ннпх)

Аата
пога|шення

|{редити банку х 142 х х

у тому числ1:

(редит у вигляд! овердрафц з1.12.201,8 142 18.5 21 .01 .2019

3обов'язання за ц!нними паперами х 75 х х

у тому числ1:

за обл|гац!ями (за коя<ним випуоком): х 0 х х
3а 1потечними ц!нними палерами (за кох<ним власним
випуском):

х 0 х х

за оортиф!катами ФФЁ (за коя<ним власним
випуском):

х 0 х х

за векселями (всього) х 75 х х
за ]нтпими ц]нними паперами (у тому числ| за
пох|дними ц!нними паперами)(за кохним видом):

х 0 х х

за ф1нансовими |нвестиц]ями в корпоративн! права (за
кожним видом):

х 0 х х

|!одатков1 зобов'язання ' :" ^',,.: ]]; ,;, х 51з х х
Ф|нансова допомога на зворотн!й основ| х 35184 х х
]нтп1 зобов'язання та забезпечення х 4542з4 х х
!сього зобов'язань та забезпечень х 490208 х х
6пис: д|н

4. 1нформац|я про обсягп виробництва та реал!зац!| основних вид|в г|родукц!!

]\} з/п
Фсновний

вид
продукц!!*

Фбсяг виробництва Фбсяг реал1зовано! продукц|!

у натуральн|й
форм! (ф|зияна од.

вим.**)

у гро:шов|й

форм|
(тис.грн.)

у вйсотках до
вс!с! вироблено|

продукц!!

у натуральн|й
форм! (ф|зияна од.

вим.**)

у гроппов!й

форм| (т1с"

грн.)

у вцсотках до вс1€|

реал!зовано!
продукц1|

1 2 3 4 5 6 7 8

1
!]укор 6|лий
кристал1нний

9 118 тонн 100569 95.6 10581 тонн 10з199 92.1

.}Ё з/п €клад витрат* Б!дсоток вй загально| соб|вартост! реал|зовано[ продукш|! (у в!дсотках)

1 2 3

1 €ировина 4о

2 |аз природний 20

-) 3ароб1тна плата, в т.ч. €€Б 6



9кий орган зд!йснтовав ресстраш!б'акц|онер!в для унаст! в загальних зборах акц1онер!в останнього разу?

{кий орган зд!йснтовав контроль за станом ресстрац!| акц|онер|в або |х представник!в для унаст! в останн1х
загальних зборах (за наявност! контролю)?

){' який спос!б в!дбувалось гФлФ€}:в!ння з питань порядку денного на 3агальних зборах останнього разу?

{к! були основн! причини ск.||икання останн|х позачергових збор!в?

{и проводились у зв1тному роц| загальн! збори акц!онер|в у форм1 заочного голосуванг|я? (та:/н1) н|
} раз| скликання позачергових 3агальнкх збор!в за3качак)ться !х |н!ц!атори:

}{! з/п Р!к |(|льк|сть збор!в' усього 9 тому нисл1 позаяергових

2018 1 0

2 20\1 ! 0

э 2016 0 0

?ак н!

Рессщац|йна ком!с1я, призначена особою, що скликала загальн! збори х
Акц|онери х

,{епозитарна установа х

[нтпе (запи:п|ть): н!

[ак н;

[{ац]ональна ком1сй з ц|нних папер|в та фондового ринку х
Акц!онери, як! волод!тоть у сукупност| б]льтпе н|ж 1 0 в!доотк!в х

1ак н;

[11дняттям карток х
Бтолетенями (тасмне голосування) х
|!!дняттям рук х
[н:пе (запитш1ть): н]

1ак н!

Реорган1зац|я х
!одатковий випуск акц|й х
9несенття зм|н до статуц х
|1рийняття р!плентш про зб!льтпснн" .''ц'йБ.' {',1талу товариства

|1рийттяття р!тпенття про змень1]]ен"" о'а'у,й6.о:кап|талу товариотва х
Фбрання або припиненн'{ повнова)кень голови та член]в наглядово! ради х
Фбрання або припиненн'! повнова)кень члейв виконавчого органу х
Фбрання або припиненн'! повноважень член|в рев!з!йно! ком|с!! (рев|зора) х
.{елегування додаткових повноважень наглядов!й рад| х
|н:пе (запи:п1ть): н!



1ак н!

Ёаглядова рада х
Биконавний орган х
Рев[з|йна ком!с|я (рев|зор) х
Акц!онери (акц|онер), як1 на день подання вимоги сукупно е власниками 1 0 ! б|льтпе в1дсотк|в
простих акц|й товариства

1нтпе (зазнанити1

)/ раз! скликан!{я' але н€ проведення чергових 3агальних збор1в зазначасться причина |1 непроведення

|/ раз! скликання' але це проведення позачергов!{х загальцих збор|в зазначасться причина !х непроведення

оРгАни упРАвл|ЁЁ,{,,,'',.',,]

{кий склад наглядово| ради (за наявност!)?

{и проводила наглядова рада самооц1нку?

€к!льки раз;в на р!к у середньому в!дбувалося засиання наглядово| ради протягом останн!х трьох рок!в? 4

.{,к! саме ком[тети створено в склад1 [{аглядово| ради (за наявност1)?

т{и створено в акц!онерному товариств! спец1альну посаду корпоративцого секретаря? (тап</н1)

-1,ким чцном визнача€ться розм!р винагороди член!в наглядово! ради?

(ос!б)

1(|льк!сть тлен!в наглядово{ ради, у тому нисл|: э

член1в наглядово1 ради - акц1онер1в 0

член1в наглядово| ради - представник1в акц1онер1в -,

нлен|в наглядово| ради - незалежних директор|в 0

член!в наглядово|ради - акц!онер1в, що волод|ють б|ль:пе н|ж 10 в|дсотками акц|й 0

нлен1в наглядово|ради - акц!онер1в, що волод|тоть ментше н|:к 10 в1дсотками акц:й 0

член]в наглядово!ради _ представник!в акц1онер!в, що волод1ють б|пьтпе н1:к 10 в!дсотка\ди'акц|й -)

нлен!в наглядово| ради - представник|в акц!онер1в, що волод!тоть ментше н0к 1 0 в!дсотка'чи 31сц!й 0

1ак н1

(кладу х
8рган1заш!| х

!1яльност! х
1нтпе (запитшить)

1ак н|

€тратег1нного планування х
АуАиторський х
3 питань призначень ! винагород х
[нвестиц!йний х

[нгш| (запитш!ть)
1(ом{тети у склад! нанглялово| ради - не

створено.

1нтп| (запип:|ть)

г

н1



1ак н!

Бинагорода е ф!ксованою сумою х

Бинагорода е в]дсотком в!д чистого прибутку або зб|льтпення ринково! вартост! акц;й х

Бинагорода виплачуеться у ъитляд1 ц!ннгх папер|в товариства х

9лени наглядово! ради не отримують винагороди х
[нтше (запи:п!ть)

[ак н!

[алузев| знання | доов|д роботи в галуз! х
3нання у офер! ф|нанс1в ! менеджменц х

Фообист! якост! (несн1сть, в!дпов]дальн!сть) х

Б|дсутн!сть конфп!кц 1нтерес|в х

[_ранинний в!к х
3!дсутн! будь-як! вимоги х
[нп:е (запитп|ть): х

(оли остацн!й раз було обрано нового члена наглядово! ради' яким чином в!ц ознайомився з! сво|ми г!равами
та обов|язками?

1{и створено у ва[шому акц!онерному товариств1 рев!з!йну ком|с!ю або введено посаду '"1:!11-9-|-!]"
рев!зор{? (так, створЁно рев1з1йну ком|с1го / так, введено посаду рев1зора / н1) 

- рев1з1ину
ком|с|ю

.!|кщо в товарпств! створено рев!з|йну ком|с!по:

к!льк1сть член!в рев!з!йно! ком!сЁ'Ё 3 ос|б;

€к|льки раз!в на р!к у середньому в|дбувалося засиапня рев|з|йно! ком|с!| протяго1}1 останн!х трьох рок|в? 4

Бйповйно до статуту ва!||ого акц!онерного товариства' до компетенц!| якого з орган|в (загальних збор1в
акц1онер!в, наглядово| ради чи виконавчого органу) нале2!(ить вир|тшення ко)кцого з цих питапь?

1ак н!

х

Було проведено зас|дання наглядово] ради' 11а якому нового члена наглядово! ради ознайомили з

його правами та обов'язками
х

{ля нового члена наглядово! ради було орган!зовано спец!альне навчання (з корпоративного

управл|ння або ф|нансового менеркменту)
х

};;^**" 
наглядово! ради було переобрано на повторний сщок або не було обрано нового х

1нлпе (запишл1ть)

3дгальн!
збори

акц!онер|в

Ёаглядова
рада

Биконавчий
орган

[{е належить до
компетенц1|

жодного органу

Бизначення основних напрям1в д1яльност| (сщатег!|) 1ак н! н1 н!

3атверА>кен ня план1в д|яльност1 (б|знес-план|в) н; 1ак н1 н!

3атверлхсення р|нного ф!нансового зв!ц або балансу або бтодясец 1ак н| н! н1

Фбрання та припинен}] | повнова)кень голови та член]в виконавчого органу н; 1ак н1 н;

0бранътя та прцпшвення повноважень топови та чпетт!в катпяцово| ради ]ак н1 н! н!

Фбрання та припинення повноважень голови та член!в рев1з!йно! ком!с!! 1ак н! н! н'



Бизначення розм|ру винагороди д.'т'1 голови та член|в виконавчого оргаяу н1 [ак н1 н!

Бизначення розм!ру винагороди д]ш| голови та член|в наглядово| ради 1ак н{ г1] н;

|1рийнятгя р!п-тення про притягнення до майново{ в|дпов!дальност| член!в
виконавчого органу

н! 1ак н; н|

||рийняття р|птення про додатковий випуск акц|й 1ак н1 н; н|

|[рийняття р1тпенття про викуп' реал|зац|ю та розм|щення власних акц|й 1ак н! н' н;

3атверд:кення зовн1тшнього ауд\4тора 1ак н] н, н;

3атвердження договор1в, щодо яких !снуе конфл!кг 1нтерес!в 1ак н; н' н{

{и м!стить статут акц!оцерного товариства полол(ення' яке обмех(уе повнова)кення виконавчого органу
приймати р1!{|ення про укладення договор;в' враховуючи !х суму' ви Ёштен! акц1оперного товариства? (тагс/н|)
[ак

{и м!стить статут або внутр!пшн1 документи акц1онерного товариства полох(ення про конфл1кт |нтерес!в,
тобто суперечн!сть м!я( особистими !нтересами посадово! особи або пов|яза[{их з нек) ос!б та обов|язком д1яти
в !нтересах акц!онерного товариства?(тап0н!) ({!

;

{к! документи 1сну[оть у ва!шому акц!онерному товариств!?

{ким чином акц!онери мох(уть отримати таку !нформац!ю про д!яльн!сть вапшого акц!онерного товариства?

{и гоцс акц!онерне товариство ф|нансову зв!тн!сть у виповиност| до м;л(народних стандарт{в ф!нансово|
зв!тност1? (тапс/н|) Ё1

€к!льки раз!в на р!к у серепньому проводилися аудиторськ! перев!рки акц!онерного товариства зовн![шн!м
аудитором протягом останн!х трьох рок|в?

1ак н!

|[олоя<ення про загальн! збори акц|онер|в х
|[оложення про наг'!ядову раду х
|]олоясен::я про виконавчий орган х
|1олоя<ення про посадових ос!б акц{онерного товариства х
|[олохсення про рев|з|йну ком!с!то (або рев!зора) х
|1оложення про акш1| акц|онерного товариства х
[1олохсення про порядок розпод|лу прибрку х
[нп-те (запитп|ть):

|нформац!я
ро3повсюджусться

на 3агальних
зборах

[1убл1кусться у прес!,
оприлк)днк)€ться в
загальнодоступн1й
!нформаш1йн1й баз1

даних [{(([ФР про
ринок ц!нних папер!в

.(ощп:енти
надак)ться для
ознайомлення

безпосередньо в
акц!онерному

товариств|

[(оп1!

документ!в
надаються
на запит

акц!онера

1нформаш1я

розм!пцусться на
власн!й 1птернет-

стор|нц!
акц1онерного
товариства

Ф1наноова зв!тн1оть, результати
д!яльност|

1ак 1ак н! 1ак 1ак

1нформац1я про акц!онер|в' як!
волод|тоть 10 в!доотк|в та б|льтле
статутного кап|та_пу

[ак ]ак н! н| н|

1нформац1я про ск.'1ад орган1в

управп|ння товариства
1ак [ак |.!! 1ак н|

€татщ та внущ|:пн| документи 1ак н! н! 1ак н;

|[ротоколи загальних збортв
акц|онер|в п|сля {х проведення

1ак н! н1 1ак н1

Розм{р'винагороди посадових ос|б
акц|онерного товариотва

]ак н! н1 1ак н!



1ак н|

Ёе проводились взагал1 х
йен:ше н!:к раз на р1к х
Раз на р!к х
9аст|шле н|к раз на р|к х

Акий орган прийм ав р!!|| ення пр Ф ;{ат|}ерд)кення зовн!1|1нього аудитор а?

?ак н|

3агальн| збори акш|онер|в х
Ёаглядова рада х
Биконавний орган х

1н:пе (запиш!ть)

1ак н!

Ёе задовольняв профес!йний р!вень х
Ёе задовольттяли умови договору 3 аудитором х
Аудитора було зм!нено на вимогу акц|онер1в х
1нп_те (запипл!ть;

9и зм!нговало акц!онерне товариство зовн||шнього аудитора протягом останн!х трьох рок1в? (так/н|) 1ак

3 яко! причини було зм!нено аудитора?

.{кий орган зд!йснював перев!рки ф!нансово-господарсько! д|яльност1 акц|онерного товариства в мицуло]!{у

роц|?

3 !н1ц!ативи якого оргацу рев1з!йна к0м;си (рев1зор) цроводила перев|рку останнього разу?

9и отримувало ва||]е акц1онерне товариство т|ротягом останнього року платн! послуги консультант!в у сфер!
корпоративного управл!ння яи ф!нансового менед)кменту? (тапс/н1) }{|

зАлучшння 1нвв с тиц1й тА вдо сконАлвння пРАктики коРпоРАтивного
ут1}Ав)11т1т1я

[ак н|

Рев]з|йна ком!с]я (рев|зор) х
[|аглядова рада х
Б|дд|л внутр|тпнього аудит акц|онерного товариства х
€тороння компан!я або сторонн|й консультант х
||ерев1рки не проводились х
[нтпе (запиш!ть)

[ак н!

3 влаоно1 !н!ц!ативи х
3а доруненням загальних збор!в х
3а дорутенням наглядово! ради х
3а зверненням виконавчого органу х
Ёа вимогу акц|онер|в, як! в сукупност1 волод1ють понад 10 в|дсотк|в голос!в х
1нтпе (запи:п|ть)



1ак н!

3ипуск акц1й х
8игуск депозитарних розписок х
3ипуск обл]гац1й х
(редити банк|в х
Ф1нансування 3 державного | м!сцевих бтодхет|в х
[нше (запиш:|ть):

9и плануе ва!ше акц!онерне товариство залучити 1нвестиц!! ко)!(ним з цих способ1в протягом настпних трьох
рок!в?

9и планус ва|пе акц!о}|ерне товариство залучити 1ноземн! 1нвестиц1! пр{}тягом насц/пних трьох рок!в*?

{и плануе ваппе акц!онерне товариство вклк)чити власн! акц!|до л!стингу фондових б!рэк протягом
наступних трьох рок!в? (тапс/н7не визначились) н;

9и зм!нповало акц!онерне товариство особу' яка веде обл1к прав власност| на акц!| у депозитдрн1й систем!
){'кра|ни протягом остан[{1х трьох рок1в? Ё!

9и мас акц!онерне товариство власний кодекс (принципи' правила) к?'}п!эпативного управл1ння? (так/н!) }{!

} раз| наявност! у акц|онерного товариства кодексу (припцип1в, правил) корпоративного управл1ння
вкахс!ть дату його прийняття: ; яким органом управл|ння прийнятий:

т{и оприлюднено !нформац1ю про прийняття акц1онерним товариств8ф[ кодексу (принцип!в, правил)
корпоративного управл!ння? (та:0н1) 1{1; укаэк!ть яким чином його оприлк)днено:

Бкаэк!ть 1нформац1:о !цодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управл!ння (принцип!в,
правил) в акц!онерному товариств| (з посиланням на д)|{ерело розм!щення |х тексту), в!дхилення та причини
такого в!дхилення протягом року

{.!:,'з.* ]

1ак' уэке ведемо переговори з потенц|йним 1нвестором

1ак, планусмо розпочати переговори

1ак, планусмо розпочати переговори в наступному роц!

1ак. планусмо розпочати переговори протягом двох рок1в

Ё1, не планусмо залучати |ноземн! |нвестиц|! протягом насцпних трьох рок!в

[{е визначились х



[{|дприемство

1еритор1я

Фрган1зац|йно-
прав0ва форма
господар|овання

Бид економ|яно|
д1яльност1

€ередня к|пьк|сть 2з4
прац|вник1в

Фдиниця вим1ру: тис'фн. без десяткового знака

Адреса 30403' )(мельницька обл., м. [1]епет|вка' вул.
€тарокостянтин1вське тпосе, 3 1

€кладено (зробити позначку ''т'' у в1дпов|дн|й кл|тинц1):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обл|ку)

за м}кнаролними станд арт ами ф 1нансово| зв|тно ст|

пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство
''1пвпвт1в ський цукРовий комБ1нАт''

{атаф|к, м|сяць,
нисло)

за €{Р|{Ф9

за 1{ФА199

за (Ф|{Ф[

за (ББ!

Баланс (3в1т про ф!нансовий стан)
н^31.|2.2018 р.

коди

201я101101

00з7зз91

68 10700000

2з0

10.81

у

Актив (од рядка
[{а по.|'аток

зв1тпого пер!ццу
[а к1нець

зв1тного пер!олу

Ёа дату переходу
на м|яснародн|

стандарти
ф!нансово!
зв!тност!

2 3 4 5

1. }|еоборотн! активи

||ематер|альн! активи: 1000 80 92

перв1сна варт1сть 1 001 116 \96

накопичена амортизац!я 1 002 96 104

Ёезавертшен| кап|тальн! !нвестиц1| 1005 2516

Фсновн1 заооби: 1010 1 1 з004 |6з298

перв1сна варт1сть 1011 267850 33 1 885

знос \0\2 \54846 1 68587

!нвеотиц!йна нерухом|сть: 1015

перв1сна варт1сть 1016

3нос \о|7 :.:1]!1.! .,!

.{овгостроков! б]олог|чн| активи: 1020

перв!сна варт!сть \02\

накопичена амортизац1я 1022

!овгостроков! ф1нансов! |нвестиц!|:
як| обл1ковуються за методом унаст| в кап|тал| 1н:пих

п!дприсмств
1030 60 60

1нтп1 ф|нансов1 !нвестиц1| 1035 1574 1514

[овгоотрокова деб1торська заборгован|сть 1040

Б!дстронеп| податков! активи 1045

['улв|л 1 050



Б|дстровен| акв!зиц|йн| ъитрати 1060

3алитпок котпт!в у централ!зованих страхових ре3ервних
фондах

1 065

!нлп| необоротн| акгиви 1090

]['сього за розд1лом 1 1095 1\4118 167600

1!. 0боротн| активи

3апаси 1 100 9866з 107445

Биробнин! запаси 1101 5686 4866

Ёезавертшене виробництво 1102

[отова продукц!я 1 10з 82498 19820

1овари 1 104 10479 22759

||оточн] б|олог!чн| активи 1110

.{епозити пере отрахування 1115

Бексел| одержан! 1120

{еб|торська заборгован!сть за продукц1то' товари' роботи,
поолуги

1\25 з42|1 2з292

[еб|торська заборгован|оть за розрахунками:
|за видан'1ми авансами 1 130 257з7 86483

з бгоджетом 1 135 22 187

у тому нисл! з податку на прибуток \1з6

з нарахованих доход1в ] 140

1з внутр11пн1х розрахунк1в 1145

|нтпа поточна деб!торська заборгован!сть 1 155 147 ||з62

||оточн! ф!нансов! !нвеотиц|1 1 160

[рош.:! та !! екв!валенти 1 165 125 1

[от|вка 1166 1

Рахунки в банках п67 124

3итрати майбщн!х пер|од!в 1 170 17489

9астка перестраховика у страхових ре3ервах [ 180

у тому чиол| в:

ре3ервах довг0строкових зобов'язань 1 181

резервах збитк!в або резервах належних виплат \182

резервах незаро6лених прем1й 1 183

1н|пих сщахових резервах 1184

1нтш! оборотн! активи 1 190 1 0200 з7з65

}сього за розд!лом 1! 1195 169105 2в3624

[1!. Ёеоборотн! акгиви, утримуван1 для продая(у' та групи
вибугтя 1200

Баланс 1300 28з82з 451224

||асив (од рядка
Ёа початок

зв!тного пер!олу
Ёа к|нець

зв!тного пер!олу

!|а дац переходу
на м!яснародн!

стандарти
ф!нансово|
зв!тност|

|. Бласний кап1тал

3аресстрований (пайовий) кап!тал ! 400 25оз9 250з9

Бнески до не3арееотрованого статщногФкап1Фа_лу 1401

1(ап]тал у дооц|нках 1405 45291 45291

Аодатковий кап!тал 1410 25з6 25з6

Ём!с1йний дох1д \411



Ёакопичен1 курсов! р1зниш1 \4\2

Резервний кап|тал 1415

[ерозпод|лений прибуток (непокритий збиток) 1420 111854 1 1 1850

Ёеоплачений кап1тал 1425 о о о
Билрений кап|тал \4з0 о о о
1нтп! резерви |4з5

}сього за розд{лом 1 1495 -38988 -38984

[!.,(овгостроков| зобов'язання | забезпечення

Б!дстронен{ податков| зобов'язан}ш ! 500

|!енс1йн| зобов'язання 1 505

!овгостроков{ кредити банктв 15 10

1н:п| довгостроков1 зобов'я3ання 1515

!овгоотроков1 забезпечення 1520

{овгостроков| забезпечення вищат персон:}лу \ 521

1-{|льове ф!лтансування 1525

Благод1йна допомога 1526

€трахов| резерви) у тому числ1: 1 530

резерв довгострокових зобов'язань; (на понаток зв|тного
пер|олу)

1531

резерв збитк!в або резерв нале)|(них виплат; (на потаток
зв!тного пер!оду)

1532

резерв незароблених прем1й; (на потаток зв{тного пер!оду) 1 5зз

!нтп! страхов! резерви; (на понаток зв]тного пер|олу) 15з4

1нвестиц|йн] контракти; 1 535

|{ризовий фонд 1540

Резерв на виплац джек-поц 1545

9сього за розд|лом !! 1595

[[[. 11оточн1 зобов'язання ! забезпечення

1(ороткостроков! кредити банк|в 1 600 142

Бексел1 видан! 1 605 75 !?,

||оточна щедиторська заборгован1сть:
за довгостроковими зобов'язаннями

1 610

за товари, роботи, посщти 1615 2252"18 1 86045

за ро3рахунками з бтодх<етом 1620 355 51з

3а у тому нисл1 з податку на прибуток 162\

за розрахунками з1 страхування 1625 105

за розрахунками з оплати прац1 1630 512 659

за одерх(аними аваноами 1 635 59652 224211

за розрахунками з учасниками |64о

!з внщр|шн|х розрахунк|в 1645

за страховою д1яльн1ст|о 1 650

|{оточн| забезпечення 1660

!оходи майбугн|х пер|од1в 1665

Б1дотрояен1 ком|с1йн| доходи в!д перестраховик!в 167о

[нтш] поточн| зобов'язання 1 690 з6844 78502

)['сього за розд1лом 1[! 1695 3228з\ 490208

1!. 3обов'язання, пов,язан! з необоротними активами'
утрип[уваними для продажу' та групами вибугтя

1700



\['. т{иста варт1сть актив1в [|едержав||ого пепс1йного фонду 1800

Баланс 1900 28з82з 451224

[1рим1тки

}{ер1вник - '*.' €м]лянець Б.|[.

|оловний бухгалтер €амкова Б.||.

. -!:11:
с' ъ::.,{;!'.; ;



|[1дприсмство

.[ата(р|к, м1сяць,
нисло)

за €!Р[Ф!

коди

2019101101

00373391пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство
'' йвпвттвський цукРовий комБ1нАт''

(найменування)

3в1т про ф!нансов[ результати (3в1т про сукушний дохй)
за1.2 м1сяц|в 2018 р.

1. Ф1нАнсов1 РвзультАти

€таття
(од рядка 3а зв1тний пер|од

3а аналог!чний пер!ол
попереднього року

2000 21145з 167469
!1 ппопукп|! (товар|в, роб1ц поспуг,

!1
2010

201 1

2о1.2

201.з

2о1.4
в у оезерв! незароблених прем1и

|о61ваот!сть оеал!зовано{ продукц|! (товар|в, роб1ц послщ) 2050 !26^з 'ь,; ()

( 148067 )

о
9ист! понесен| збитки за страховими виплатами 207о

19402Баловий:
прибуток

збиток

209о 18810

2о95 о ()

2105повгостоокових зобов' язань

1[ат] п 1ртлтпяти\ п! п зм!ни 1нтпих страхових резерв1в 2\\0

{штттт:т атпяуових пезепв]в. вапова с1"&{а 2\\\

в |нтпих страхових резервах 21 12

1нгш1 операц|йн| доходи
2120 10564 83572

2121

2122

21зо ( .1457 6 ) ( -9910 )

Адм{н]сщативн] витрати

Битрати на зб}т

1нш:1 операц1йн| витрати

( -5644 )
(-212з )2|5о

21 80 ( -10554 ) ( -89151 )

2181 о о

) 1я'-) о о

2190 1 190

2195 ( -1400 ) о
22оо

2220 \64'7

224о

2241

225о (-з8) о
о2255 о

227о {-205) | к-:+з)



|{рибуток (збиток) в!д впливу |нфляц|! на монетарн1 статт1 2215

Ф1нансовий результат до оподаткування :

прибуток 2290 4 1041

збиток 2295 о о
Битрати (дох!д) з податку на прибуток 2з00

|!рибуток (збиток) в|д припинено] дйльност| п!сля оподаткування 2з05

[{истий ф!нансовий результат:
прибуток 2з50 4 \04'7

збиток 2з55 о о

:;!' ::- ш. сукупнийдох|д

€таття |{од рядка 3а зв!тний пер|ол
3а аналог|чнпй пер!од

попереднього року

!ооц|нка (уц|нка) необоротних акгив1в 2400

.{ооц1нка (уц!нка) ф!нансових !нстррпент!в 2405

Ёакопичен| курсов1 р1зниц: 24\0

9аотка !нтпого сукупного доходу асоц1йованих та сп1льних
п|дприемств

2415

{нплий сукупний дох1д 2445

!ншлий сукупний дохи до оподаткування 2450

||одаток на приб1ток, пов'язаний з !нплим сукупним доходом 2455

!нгпип! сукупний дохй п!сля оподаткування 2460

€укупний лох!д (сума рядк|в 2350' 2355 та 2460) 2465 4 1047

. !11." Ёлвмвнти опвРАцйних витРАт
йатер!альн! затрати 2500 1 1 6008 1 67898

Битрати на оплац прац! 2505 24з76 21о87

Б!драхування на соц!альн! заходи 2510 53 1з 4626

Амортизац!я 2515 14521 104з7

[нтп! операц|йн! вищати 2520 3 1335 1 01 820

Разом 2550 1 91 553 з05868

1у. РозРАхунок покА3ник{в пРиБутковост1 Акщй
€ередньор|вна к!льк!сть проотих акц1й 26о0 1 00 1 55680 100155680

€коригована середньор|нна к]льк!сть проотих акц|й 2605 100155680 100155680

9истий прибуток (збиток) на одну просц акц!то 2610 0.00004 0.01045

€коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акц!то 2615 0.00004 0"01045

Аив!денди на одну просц акц1ю 265о

!!${?

[!рим!тки
(ер!вник

|оловний бухгалтер

€м1лянець Б.|1.

€амкова Б.|1.
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