
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.  

Директор       Кузьменко Анатолiй Васильович 

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

М.П. 
29.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Ресторан "Градецький" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14231708 

4. Місцезнаходження 

Новозаводський, 14005, м. Чернiгiв, проспект Миру, буд. 68 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(04622) 4-20-25 (04622) 4-20-25 

6. Електронна поштова адреса 

gradetskiy@athost.info 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81 (2085)   29.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://gradetskiy.athost.info/ 

в мережі 

Інтернет 29.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

акцій (розміру часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента 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  

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  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

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 за станом на кінець звітного 

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
 

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 

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi данi:  

«Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» - 

Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 

«Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств» - 

емiтент не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств.  

«Iнформацiя про рейтингове агенство» - емiтент не користувався послугами 

рейтингового агентства.  

«Iнформацiя про органи управлiння емiтента» - не заповнюється емiтентами - 

акцiонерними товариствами.  

«Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв)» - не заповнюється емiтентами – приватними 

акцiонерними товариствами.  

«Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi» - не 

заповнюється емiтентами – приватними акцiонерними товариствами.  

«iнформацiя про дивiденди» - не заповнюється емiтентами – приватними 

акцiонерними товариствами. 

«Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент» - не 

заповнюється емiтентами – приватними акцiонерними товариствами. 

«Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - облiгацiї протягом звiтного перiоду не 



випускалися.«Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» - iншi 

цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускалися. «Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери» - похiднi цiннi папери протягом звiтного перiоду не 

випускалися. «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного 

перiоду» - власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупалися. «Iнформацiя 

щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» - сертифiкати цiнних паперiв 

протягом звiтного перiоду не видавалися.  

«Опис бiзнесу» - не заповнюється емiтентами – приватними акцiонерними 

товариствами. 

«Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї», 

«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцi ї»- не заповнюється, так 

як емiтент не пiдпадає пiд критерiї розкриття iнформацiї вiдповiдно до 

Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 03.12.13 № 2826.  

«Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв» - не заповнюється емiтентами – приватними акцiонерними 

товариствами, 

борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускалися.  

Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного 

перiоду не випускалися.  

«Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi» - не складалася.  

Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi - протягом звiтного перiоду не випускалися. Звiт про 

корпоративне управлiння не заповнювався, оскiльки товариство не є 

фiнансовою установою. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Ресторан "Градецький" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №582984 

3. Дата проведення державної реєстрації 

05.09.1996 

4. Територія (область) 

Чернігівська  

5. Статутний капітал (грн) 

32750 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

2 

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у. 

56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 

10. Органи управління підприємства 

д/в 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 

2) МФО банку 

353100 

3) поточний рахунок 

26008008364 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

д/в 

5) МФО банку 

д/в 



6) поточний рахунок 

д/в 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кузьменко Анатолiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища, Сосницький сiльськогосподарський технiкум, 1996; Чернiгiвський державний педагогiчний 

унiверситет, 2005 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Полiкомбанк, завiдувач складу вiддiлу матерiального забезпечення. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.03.2010 по 30.09.2015 року включно 

9) Опис 

Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Останнi 5 рокiв працює у Полiкомбанку, 

заступник начальника вiддiлу матерiального забезпечення, адреса: вул. Київська, буд. 3, 

м. Чернiгiв, Україна. Повноваження та обовязки посадової особи визначенi у Статутi та Контрактi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа була переобрана 

на новий термiн рiшенням Наглядової ради вiд 30.09.2014. Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ховрич Андрiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 



4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, спецiальнiсть – фiнанси, економiст, 2000 рiк. 

Пiслядипломна освiта при ЧДТУ за спецiальнiстю «Менеджмент органiзацiй», 2004 рiк, вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

Полiкомбанк, начальник фiнансово – економiчного управлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.04.2013 безстроково 

9) Опис 

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Останнi 5 рокiв працює у Полiкомбанку, 

начальник фiнансово – економiчного управлiння, адреса: вул. Київська, буд. 3, м. Чернiгiв, 

Україна. Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в Статутi та положеннi про 

Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 

звiтного перiоду посадова особа не вiдкликалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. Загальний стаж роботи 18 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Муцька Тамара Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Ленiнградський iнститут водного транспорту, факультет – економiка i органiзацiя водного 

транспорту, спецiальнiсть – iнженер – економiст, 1991 рiк, вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

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

Полiкомбанк, начальник вiддiлу активних i пасивних операцiй 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.04.2013 безстроково 

9) Опис 



Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Останнi 5 рокiв працює у Полiкомбанку, 

начальник вiддiлу активних i пасивних операцiй, адреса: вул. Київська, буд. 3, м. Чернiгiв, 

Україна. Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в Статутi. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду посадова особа не 

переобиралась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 24 

роки. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тарасовець Юрiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища, Чернiгiвський державний Полiтехнiчний iнститут, 1997 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

ТОВ «Чернiгiвмiськбуд», комерцiйний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.04.2013 безстроково 

9) Опис 

Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Останнi 5 рокiв працює у ТОВ 

«Чернiгiвмiськбуд», комерцiйний директор, адреса: Пр-т Миру, буд. 33, м. Чернiгiв, Україна. 

Повноваження та обовязки посадової особи визначенi у Статутi та положеннi про Наглядову раду. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду 

посадова особа не переобиралась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи 15 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мовчаренко Вiкторiя Борисiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 



4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, облiково – економiчний факультет, 

2007, вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

Полiкомбанк, економiст. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

19.04.2011 21.03.2014  

9) Опис 

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Останнi 5 рокiв працює у Полiкомбанку, 

завiдувач сектора по роботi з фiзичними особами вiддiлення №9, адреса: вул. Київська, буд. 3, 

м. Чернiгiв, Україна. Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в Статутi. На будь-

яких iнших пiдприємствах посади не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посадова особа припинила свої повноваження вiдповiдно до рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв 21.03.2014. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний 

стаж роботи 18 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щупак Олександр Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, рiк закiнчення 2006 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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

Полiкомбанк, економiст управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.03.2014 безстроково 

9) Опис 



Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Попереднi посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх 5 рокiв: менеджер з продажу ТОВ «УТД «Бiлшина», по липень 2011 року, з 

жовтня 2011 року - Полiкомбанк, економiст управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй, адреса: 

вул. Київська, буд. 3, м. Чернiгiв, Україна. Повноваження та обовязки посадової особи визначенi в 

Статутi. Обiймає посаду директора ТОВ "Статум рос", пр. Перемоги, буд. 39, м. Чернiгiв, 14017, 

також обiймає посаду директора ТОВ "ВП Сервiс", пр. Миру, буд. 68, м. Чернiгiв, 14017. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Посадова особа була обрана на 

рiчних загальних зборах 21.03.2014. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

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 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор 
Кузьменко Анатолiй 

Васильович 

д/в д/в Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних 

даних. 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Ховрич Андрiй Iванович 

д/в д/в Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних 

даних. 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядовой 

ради 

Муцька Тамара Миколаївна 

д/в д/в Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних 

даних. 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Тарасовець Юрiй 

Миколайович 

д/в д/в Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних 

даних. 

2746 83.8473 2746 0 0 0 

Ревiзор 
Мовчаренко Вiкторiя 

Борисiвна 

д/в д/в Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних 

даних. 

0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 
Щупак Олександр 

Володимирович 

д/в Особа не надала Особа не 

надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

0 0 0 0 0 0 

Усього 2746 83.8473 2746 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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 

привілейовані на 

пред'явника 

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 

привілейовані на 

пред'явника 

Тарасовець Юрiй 

Миколайович 

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 
2746 83.8473 2746 0 0 0 

Усього 2746 83.8473 2746 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
21.03.2014 

Кворум 

зборів** 
93.4962 

Опис 

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 

05.02.2014 р. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не 

вносились. 

Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах (порядок денний рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв): 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.(Особа, що надала пропозицiю - Ховрич А.I. 

Ухвалили:Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 

2 осiб: 

- Панасенко Iрина Миколаївна – голова лiчильної комiсiї; - Глек Вадим Петрович – член лiчильної 

комiсiї.) 

2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання 

головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.(Особа, що 

надала пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили:1. Головує на загальних зборах акцiонерiв Глек В.П. 2. 

Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Щупака О.В. 3. 

Затвердити регламент проведення зборiв. Надати для доповiдi з питань порядку денного - 10 хвилин; 

на обговорення (виступи, питання до доповiдача) - 5 хвилин на одну особу.) 

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.(Особа, що надала 

пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi.) 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.(Особа, що надала 

пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.) 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку 

Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.(Особа, 

що надала пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: Затвердити звiт Ревiзора про перевiрку результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi.) 

6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк.(Особа, що надала 

пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства 

за 2013 рiк.) 

7. Розподiл чистого прибутку 2013 року.(Особа, що надала пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: 

Прибуток за результатами дiяльностi Товариства за 2013 рiк у розмiрi 231,3 тис.грн. не розподiляти.) 

8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.(Особа, що надала пропозицiю - 

Ховрич А.I. Ухвалили: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Мовчаренко Вiкторiї 

Борисiвни.) 

9. Обрання Ревiзора. (Особа, що надала пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: Обрати Ревiзором 

Товариства Щупака Олександра Володимировича.) 

10. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором.(Особа, що надала пропозицiю - 

Ховрич А.I. Ухвалили: 1. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором. 2. 

Уповноважити Директора Товариства Кузьменка А.В. пiдписати безоплатний договiр з Ревiзором.) 

11. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.(Особа, що надала пропозицiю - Ховрич 

А.I. Ухвалили: 1. Схвалити значнi правочини, якi вчиненi та/або якi можуть вчинятися Товариством 

протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: залучення коштiв, 

отримання кредитiв, позик, надання гарантiй в установах банку та/або вiд iнших третiх осiб, 

здiйснення передачi в заставу активiв, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартiстю 

кожного правочина не бiльше 7 млн. грн. 2. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання 

Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв 

овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в 

забезпечення зобов’язань третiх осiб.) 

12. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України.(Особа, 

що надала пропозицiю - Ховрич А.I. Ухвалили: На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України 

«Про депозитарну систему України» рекомендувати кожному акцiонеру Товариства звернутись до 



депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного 

iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при 

дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або 

здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi, при його наявностi. 

Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою 

договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть 

враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв 

Товариства, тобто такий акцiонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах 

акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною 

установою в системi депозитарного облiку. 

Для укладання договорiв необхiдно звертатись у вiддiл депозитарної дiяльностi Полiкомбанку (пр-т 

Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернiгiв, 14000, тел. (0462) 60-42-48).) 

 



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 

10.02.2011 07/24/1/11 

Чернiгiвське 

територiальне 

вiддiлення 

ДКЦПФР 

UA4000116008 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 3275 32750 100 

Опис 
Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу або делiстингу на 

фондових бiржах. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 
6362.5 6357.6 0 0 6362.5 6357.6 

будівлі та 

споруди 
6357.6 6357.6 0 0 6357.6 6357.6 

машини та 

обладнання 
4.2 0 0 0 4.2 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0.7 0 0 0 0.7 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 6362.5 6357.6 0 0 6362.5 6357.6 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2014 року становить 8120,7тис.грн., на кiнець – 

8000.1 тисяч грн. Станом на кiнець 2014 року знос становить 1643,4 тисяч грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв складає 14,85% За 2014 рiк основнi засоби не надходили , а продано було на суму 

11304,28грн., списано- на 428,80грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом 2014 року основнi засоби не переоцiнювалися. 

Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не 

визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 

активів (тис. грн)  
595.9 357.4 

Статутний капітал (тис. грн.)  32.75 32.75 

Скоригований статутний капітал 

(тис. грн)  
32.75 32.75 

Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, 

схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам чинного законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина боргу (тис. 

грн.) 

користування коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2.3 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 6442.2 X X 

Усього зобов'язань X 6444.5 X X 

Опис: Додаткової iнформацiї немає. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

19.02.2014 21.02.2014 
Відомості про проведення 

загальних зборів 

21.03.2014 21.03.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

30.09.2014 01.10.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Київаудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
01204513 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Саксаганського, буд. 53/80, 

офiс 306, м. Київ, Україна, 01033 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1970 23.02.2001 

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** 

112 П 000112 04.06.2013 до 

04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 1 0 

2 2013 1 0 

3 2012 1 0 

 

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 (запишіть): д/в Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Голосування на загальних зборах акцiонерiв з усiх питань – 

вiдкрите за принципом: «одна акцiя – один голос». З усiх питань порядку денного 

голосування проводилось за допомогою реєстрацiйних карток, крiм проведення 

голосування пiд час обрання членiв Наглядової ради та ревiзора. Проведення 

голосування пiд час обрання членiв Наглядової ради та ревiзора вiдбувалось за 

допомогою бюлетенiв, форма i текст яких затверджено Наглядовою радою. 

Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 



Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Позачергових зборiв у звiтному перiодi не було. Так 

 

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  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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)  У складi Наглядової ради 

комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 

комiтетiв не створено. 

 

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 (запишіть)  д/в 

 

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): д/в  X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів 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)  д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про 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  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Положення про Загальнi збори 



акцiонерiв, про Наглядову раду 

затвердженi на рiчних загальних 

зборах акцiонерiв вiд 17.04.2012. 

Iншi положення не прийнятi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

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 Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 



Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Згiдно з рiшенням Наглядової 

ради. 

 

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) Додаткової iнформацiї немає. 

 

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)  Додаткової iнформацiї немає. 

 

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): д/в    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 

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? Ні 

 

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: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

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 

д/в  



СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Ресторан 

"Градецький" 
за ЄДРПОУ 14231708 

Територія Новозаводський район за КОАТУУ 7410136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Надання в оренду й експлуатацію власного 

чи орендованого нерухомого майна 
за КВЕД 68.20 

Середня кількість 

працівників 
2  

Одиниця виміру: 

тис.грн. 
 

Адреса, телефон 
проспект Миру, буд. 68, м. Чернiгiв, 

0462242025 
 

 

1. Баланс 

на 31.12.2014 р. 

Форма № 1-мc 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Основні засоби: 1010 6362.5 6357.6 

- первісна вартість 1011 8120.7 8001.0 

- знос 1012 ( 1758.2 ) ( 1643.4 ) 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 6362.5 6357.6 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 580.8 580.8 

Поточна дебіторська заборгованість 1155 477.0 101.4 

Гроші та їх еквіваленти: 1165 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3.6 0.6 

Усього за розділом II 1195 1061.4 682.8 

Баланс 1300 7423.9 7040.4 

 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Капітал 1400 2922.3 2922.3 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2564.9 -2326.4 

Усього за розділом I 1495 357.4 595.9 

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0 0 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, 

послуги 
1615 640.1 21.3 

- розрахунками з бюджетом 1620 0.6 1.8 

- розрахунками зі страхування 1625 21.2 0.5 

- розрахунками з оплати праці* 1630 0.9 1.7 

Інші поточні зобов'язання 1690 6403.7 6419.2 

Усього за розділом IІІ 1695 7066.5 6444.5 

Баланс 1900 7423.9 7040.4 



Звіт про фінансові результати 

за 12 місяців 2014 р. 

Форма № 2-мс 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2000 497.6 454.3 

Інші доходи 2160 11.3 0 

Разом доходи (2000 + 2240) 2280 508.9 454.3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 (0) (0) 

Інші витрати 2165 ( 270.4 ) ( 223.0 ) 

Разом витрати (2050 + 2165) 2285 270.4 223.0 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 238.5  231.3  

Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 

фінансовий результат після оподаткування 
2310 0  0  

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 238.5 231.3 

 

Примітки до 

балансу 

Баланс Товариства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Операцiї надходження, реалiзацiї, 

лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї та переоцiнки основних засобiв 

вiдображаються в облiку вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". 

Примітки до 

звіту про 

фінансові 

результати 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Ресторан «Градецький» 

за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 року 

(в тисячах українських гривень) 

У цих пояснювальних примiтках наводиться додаткова iнформацiя, розкриття 

якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, iз змiнами i 

доповненнями, i нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, вимогами iнших законодавчих та нормативних актiв, та яка не 

мiститься у формах фiнансової звiтностi. 

1. Iнформацiя про товариство: 

1. Повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Ресторан «Градецький» 

2. Код ЄДРПОУ: 14231708 

3. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство. 

4. Мiсцезнаходження: проспект Миру, буд 68, м.Чернiгiв, 14005.  

5.Опис основної дiяльностi: 

- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 

майна (КВЕД 68.20) 

6. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2014 року - 2 особи 

7.Дата затвердження фiнансової звiтностi - 28 сiчня 2015 року 

 



Фiнансова звiтнiсть складена за нацiональними стандартами фiнансової 

звiтностi. 

2. Iнформацiя про фiнансову звiтнiсть, облiкову полiтику та виправлення 

помилок. 

Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2014 року, звiтним перiодом 

є 2014 рiк. 

Валюта звiтностi – гривня.  

Одиниця вимiру валюти звiтностi – тисячi гривень.  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.  

Припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi не було.  

Обмежень щодо володiння активами немає. 

Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере. 

Переоцiнки статей фiнансових звiтiв не було. 

Виявлених помилок минулих рокiв та пов’язаних з ними коригувань не було. 

Подiй, якi можуть вимагати коригування певних статей або розкриття 

iнформацiї про цi подiї у примiтках до фiнансових звiтiв, не вiдбувалося мiж 

31 грудня 2014 року та 05 лютого 2014 року.  

Облiкова полiтика товариства встановлена наказом № 1 вiд 05.01.2014 р. 

Протягом 2014 року змiн в облiковiй полiтицi та облiкових оцiнках, якi мають 

суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть 2014 року або суттєво будуть впливати 

на майбутнi перiоди, не було. Суттєвi положення облiкової полiтики, 

принципи оцiнки статей звiтностi, методи облiку щодо окремих статей 

звiтностi розкритi далi в цих примiтках.  

 

 

3. Розкриття iнформацiї про склад грошових коштiв. 

3.1. Склад грошових коштiв: 

Найменування показника структури грошових коштiв Станом на  

31.12.2014 р., тис. грн. Станом на 

31.12.2013 р., тис. грн. 

Каса - - 

Поточнi рахунки в банках - - 

Iншi рахунки в банках - - 

Грошовi кошти в дорозi - - 

Еквiваленти грошових коштiв - - 

Всього - - 

3.2. Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було 

протягом 2014 та 2013 рокiв. 

3.3. Грошових коштiв, якi є в наявностi, але є недоступними для використання 

товариством станом на 31.12.2014 року, та станом на 31.12.2013 року не має. 

3.4. Товариство не придбавало та не продавало майновi комплекси нi протягом 

2014 року, нi протягом 2013 року. 

4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. 

4.1. Капiтал товариства має наступну структуру: 

Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2014 р., тис. грн. 

Станом на 31.12.2013 р., тис. грн. Призначення та умови використання 

Статутний капiтал 32,8 32,8 Х 

Iнший додатковий капiтал  

 

2881,3  

 

2881,3 Iнший додатковий капiтал складається з дооцiнки необоротних активiв 

та iншого додаткового капiталу, до якого включено вартiсть основних засобiв, 



що не увiйшли до статутного фонду, а також iншi фонди, створенi, згiдно з 

законодавством України та Статутом товариства. 

Резервний капiтал  

 

8,2 

 

 

8,2 

Резервний капiтал формується у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд Статутного капiталу 

шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок 

нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розмiру. 

Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми 

чистого прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для 

покриття збиткiв Товариства. 

Нерозподiлений прибуток  

 

(2326,4)  

 

(2564,9) Прибуток товариства утворюється з надходжень вiд господарської 

дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат 

на оплату працi. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженнi 

товариства. Порядок розподiлу прибутку визначається загальними зборами 

акцiонерiв. 

Всього 595,9 357,4  

 

Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу 

(тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Привiлейованi акцiї Власнi акцiї (паї), 

що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на початок попереднього перiоду 3275 3275 - - - 3275 

2 Випуск нових акцiй (паїв) - - - - - - 

3 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) - - - - - - 

4 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) - - - - - - 

5 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї - - - - - - 

6 Залишок на кiнець звiтного перiоду 3275 3275 - - - 3275 

4.2. Протягом 2013 – 2014 р.р. товариство не отримувало передплату за акцiї. 

4.3. Станом на 31.12.2014 р. не передбачається отримати передплату за акцiї. 

4.4. В таблицi нижче наведена iнформацiя щодо акцiй, випущених 

товариством: 

Найменування показника  

Станом на 31.12.2014 р. Станом на 31.12.2013 р. 

Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску 3275 3275 

Кiлькiсть випущених акцiй (шт.) 3275 3275 

Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 32750,00 32750,00 

Кiлькiсть акцiй, з якими пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) - - 

Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) - - 

Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу 

товариства (шт.) - - 

Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими 

контрактами (шт.) - - 

Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 3275 3275 



Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй - - 

4.5. Загальна сума активiв, одержаних у ходi передплати на акцiї : 

 

Найменування показника  

 

Станом на  

31.12.2014 р.  

Станом на 

31.12.2013 р. 

Кiлькiсть акцiй Сума, тис. грн. Кiлькiсть акцiй Сума, тис. грн. 

Сума грошей, внесених як плата за акцiї - - - - 

Вартiсна оцiнка майна, внесеного як оплата за акцiї 3275 32,8 3275 32,8 

Загальна сума iноземної валюти, внесеної як плата за акцiї - - - - 

Всього 3275 32,8 3275 32,8 

4.6. Розподiл часток зареєстрованого капiталу мiж власниками: 

Назва акцiонера Станом на 31.12.2014р. Станом на 31.12.2013 р. 

кiлькiсть акцiй сума частка в % кiлькiсть акцiй сума частка в % 

Громадянин України Тарасовець Юрiй Миколайович 2746 27460 83,8473 2746 

27460 83,8473 

Iншi акцiонери – юридичнi особи, кожен з яких є власником менше 5% акцiй 

товариства 316 3160 9,6489 316 3160 9,6489 

Iншi акцiонери – фiзичнi особи, кожен з яких є власником менше 5% акцiй 

товариства 213 2130 6,5038 213 2130 6,5038 

Всього 3275 32750 100 3275 32750 100 

4.6. У товариства вiдсутнi накопиченi, але не сплаченi дивiденди за 

привiлейованими акцiями. 

У товариства станом на 31.12.2014 та 31.12.2014 року вiдсутнi зобов’язання 

щодо передбачених, але формально не затверджених дивiдендiв.  

Станом на 31 грудня 2014 року в Товариствi: 

- вiдсутнi права, привiлеї та обмеження, якi супроводжують цей клас, 

включаючи обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу; 

- вiдсутнi акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з 

продажу; 

- дивiденди протягом 2014 року не нараховувались i не виплачувались; 

- суми дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями, немає. 

4.7. Протягом 2014 року товариство не придбавало i не продавало дочiрнi 

пiдприємства та iншi господарськi одиницi. 

5. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 7 «Основнi засоби». 

5.1. Згiдно з облiковою полiтикою ПрАТ «Ресторан «Градецький», 

амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу вiдповiдно до п. 29 П(с)БО 7 «Основнi засоби». Амортизацiя iнших 

необоротних матерiальних активiв (крiм оснащення загального призначення, 

термiн корисного використання якого складає бiльше одного року, та вартiсть 

якого (без ПДВ) бiльша 1000 грн. за одиницю, нараховується у першому 

мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. 

Згiдно з облiковою полiтикою Товариства, при введеннi основних засобiв в 

експлуатацiю комiсiєю визначається лiквiдацiйна вартiсть та очiкуваний строк 

корисного використання кожного об'єкта основних засобiв з фiксуванням його 

в актi введення. При визначеннi строку враховується: очiкуване використання 

об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi; фiзичний та 

моральний знос, що передбачається; правовi та iншi обмеження щодо строкiв 

використання об'єкта та iншi фактори.  

Основнi засоби (в т.ч. матерiальнi активи) представленi у фiнансовiй звiтностi 



наступним чином: 

Найменування статтi Iнвестицiйна нерухо-мiсть Будiвлi, споруди та переда-

вальнi пристрої Машини та обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, 

прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необорот-нi матерiаль-нi 

активи Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду у т.ч. 6357,6 - 4,2 - 0,7 - - 

6362,5 

первiсна (переоцiнена) вартiсть 7995,1 - 67,0 - 12,5 - 46,1 8120,7 

знос (1637,5) - (62,8) - (11,8) - (46,1) (1758,2) 

Придбано за кошти - - - - - - - - 

Збудовано - - - - - - - - 

Всього надiйшло - - - - - - - 

Вибуття, у т.ч. - - (2,9) - (0,7) - - (3,6) 

вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - (61,4) - (12,5) - (45,8) (119,7) 

вибуття зносу - - 57,2 - 11,8 - 45,8 114,8 

Амортизацiйнi вiдрахування - - - - - - - 

Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду, у т.ч. 6357,6 - - - - - - 6357,6 

первiсна (переоцiнена) вартiсть 7995,1 - 5,6 - - - 0,3 8001,0 

знос (1637,5) - (5,6) - - - (0,3) (1643,4) 

5.2. Протягом 2013-2014 рокiв товариство не отримувало основнi засоби в 

результатi об'єднання пiдприємств. 

5.3. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi 

основних засобiв протягом 2013 – 2014 рокiв не визнавалися. 

5.4. Угод на придбання в майбутньому основних засобiв товариство не 

укладало. 

6. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 8 «Нематерiальнi активи». 

6.1. Згiдно з облiковою полiтикою ПрАТ «Ресторан «Градецький», 

амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв 

встановлювати iндивiдуально за кожним нематерiальним активом комiсiєю з 

приймання в експлуатацiю даного нематерiального активу, але не бiльше нiж 

10 рокiв. Нематерiальнi активи з невизначеним строком використання 

амортизацiї не пiдлягають.  

6.2. Протягом 2013-2014 рокiв товариство не отримувало нематерiальнi активи 

в результатi об'єднання пiдприємств. 

6.3. Протягом 2013-2014 рокiв нематерiальнi активи не переоцiнювалися. 

6.4. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi 

нематерiальних активiв протягом 2013 – 2014 рокiв не визнавалися. 

6.5. Угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв товариство не 

укладало. 

6.6. Витрати на дослiдження та розробки протягом 2013-2014 рокiв не 

проводились.  

6.7. Всi нематерiальнi активи, що є на балансi товариства, мають визначений 

строк корисного використання. 

6.8. Нематерiальнi активи товариства складаються з iнших нематерiальних 

активiв, iнформацiя про якi не є суттєвою для фiнансової звiтностi. 

7. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 9 «Запаси». 

7.1. Згiдно з облiковою полiтикою ПрАТ «Ресторан «Градецький», придбанi 

(отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною 

вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю. Транспортно-заготiвельнi 

витрати вiдображаються на окремому субрахунку та щомiсяця розподiляються 

мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою запасiв, що 



вибули за звiтний мiсяць, по середньому вiдсотку. Оцiнка вибуття сировини, 

матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової 

продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. 

Вироб-ничi запаси Незавер-шене вироб-ництво Готова продук-цiя МШП 

Товари Всього 

Залишок на початок звiтного перiоду 580,8 - - - - 580,8 

Надiйшло запасiв за звiтний перiод - - - - - - 

Собiвартiсть використаних запасiв - - - - - - 

Собiвартiсть реалiзованих запасiв - - - - - - 

Залишок на кiнець звiтного перiоду 580,8 - - - - 580,8 

7.2. Всi запаси товариства станом на 31.12.2014 року та станом на 31.12.2013 

року вiдображенi за первiсною вартiстю. 

8. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть» 

8.1. Товариство не має на балансi довгострокової дебiторської заборгованостi 

нi станом на 31.12.2014 р., нi станом на 31.12.2013 р. 

8.2. Дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн товариство не має станом 

на 31.12.2014 р., та станом на 31.12.2013 р. 

8.3. Стаття балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» складається з: 

Найменування показника структури iншої поточної дебiторської 

заборгованостi Станом на 31.12.2014р., тис. грн. Станом на 31.12.2013 р., тис. 

грн. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 78,5 453,7 

Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - - 

Заборгованiсть за розрахунками за претензiями - - 

Заборгованiсть за розрахунками за вiдшкодуванням завданих збиткiв  

-  

- 

Заборгованiсть за розрахунками з Фондом соцiального страхування з 

тимчасової втрати працездатностi  

-  

- 

Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами 22,9 23,3 

Всього 101,4 477,0 

8.4. Згiдно з облiковою полiтикою товариства, величина резерву сумнiвних 

боргiв визначається на основi за методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi, при якому величина резерву визначається на основi 

аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

8.5. Протягом 2013-2014 рокiв резерв сумнiвних боргiв не формувався та не 

використовувався. 

9. Розкриття iнформацiї згiдно П(c)БО № 11 «Зобов’язання» 

9.1. Протягом 2013 року та 2014 року не було випадкiв виключення 

зобов’язань зi складу поточних зобов'язань, вiдповiдно до п. 8 П(с)БО № 11 

«Зобов’язання». 

9.2. Товариство не має iнших довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2013 

року та станом на 31.12.2014 року. 

9.3. Протягом 2013 року та 2014 року забезпечення товариством не 

створювалися.  

9.4. Непередбачених зобов’язань товариство немає. 

 

10. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї». 

10.1. Протягом 2013-2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй з 

фiнансовими iнвестицiями.  

10.2. Фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю, 



товариство не має.  

10.3. Протягом 2013 – 2014 рокiв доходи та втрати вiд змiн справедливої 

вартостi фiнансових iнвестицiй товариством не визнавалися. 

10.4. Iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства товариство не 

має. 

11. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 13 «Фiнансовi iнструменти». 

11.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй з 

iнструментами власного капiталу. 

11.2. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не призначало фiнансовi 

iнструменти iнструментами хеджування та не оформлювало документацiю про 

цiлi управлiння ризиком i стратегiю хеджування.  

12. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 14 «Оренда». 

12.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй з 

фiнансової оренди. 

12.2. За договорами операцiйної оренди, як орендар, товариство наводить 

наступну iнформацiю: 

- договорiв невiдмовної оренди та невiдмовної суборенди товариство не 

укладало; 

- непередбаченi оренднi платежi договорами оренди не передбаченi; 

- вибiр мiж поновленням або придбанням активу та застереження щодо змiни 

цiн договорами оренди не передбаченi; 

- обмеження договорами оренди не передбаченi. 

12.3. За договорами операцiйної оренди, як орендодавець, Товариство 

наводить наступну iнформацiю: 

- договорiв невiдмовної операцiйної оренди товариство не укладало; 

- непередбачена орендна плата договорами оренди не передбачена; 

- обмеження договорами оренди не передбаченi. 

За договорами операцiйної оренди Товариство задає в оренду об’єкти 

нерухомостi. 

13. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 15 «Дохiд».  

13.1. Згiдно з облiковою полiтикою Товариства, дохiд визнається, 

класифiкується i оцiнюється вiдповiдно до П(с)БО № 15. До складу «Доходiв 

майбутнiх перiодiв» включаються доходи, отриманi протягом поточного або 

попереднiх звiтних перiодiв, якi належать до наступних звiтних перiодiв. Для 

визначення доходiв вiд надання послуг на сторону, застосовується метод 

оцiнки ступеня завершеностi робiт шляхом вивчення виконаної роботи. Дохiд, 

пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi 

операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно 

оцiнений результат цiєї операцiї за наявностi всiх наведених нижче умов:  

- можливостi достовiрної оцiнки доходу;  

- iмовiрностi надходження економiчних вигод вiд надання послуг;  

- можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi надання послуг на дату 

балансу;  

- можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг та 

необхiдних для їх завершення.  

Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається за 

методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. 

13.2. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за наступними 

групами: 

Група доходiв 2014 рiк 2013 рiк 

Всього, 

тис. грн. у т.ч. за бартерними контрактами Всього, 

тис. грн. у т.ч. за бартерними контрактами 



Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 497,6 - 454,3 - 

Iншi операцiйнi доходи, у т.ч.: - - - - 

дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - - - - 

дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 11,3 - - - 

дохiд вiд операцiйної оренди активiв - - - - 

дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - - - - 

iншi операцiйнi доходи - - - - 

Фiнансовi доходи - - - - 

Iншi доходи - - - - 

14. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО №16 «Витрати». 

14.1. Склад i сума витрат, вiдображенi в статтях Звiту про фiнансовi 

результати «Iншi операцiйнi витрати» та «Iншi витрати»: 

Склад витрат 2014 рiк, 

тис. грн. 2013 рiк,  

тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати:  

собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - - 

собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - - 

витрати на формування резерву сумнiвних боргiв - - 

втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - - 

нестачi i втрати вiд псування цiнностей - - 

визнанi штрафи, пенi, неустойки - - 

iншi 270,4 223,0 

Iншi витрати: 

втрати вiд не операцiйних курсових рiзниць - - 

списання необоротних активiв - - 

iншi - - 

14.2. Протягом 2013 – 2014 рокiв доходiв i втрат за надзвичайними подiями 

товариство не визнавало. 

14.3. Витрат, якi не включенi до статей витрат Звiту про фiнансовi результати, 

а вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу, немає. 

15. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 17 «Податок на прибуток». 

Протягом 2013 - 2014 рокiв на товариство не розповсюджувалось положення 

П(с)БО№17 

«Податок на прибуток», оскiльки воно є платником єдиного податку. 

17.2. Протягом 2013 – 2014 рокiв вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

не визнавались. 

16. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 19 «Об’єднання пiдприємств». 

Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй з придбання 

пiдприємств та об’єднання дiяльностi з iншими пiдприємствами. 

17. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО №20 «Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть». 

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств i не складає консолiдовану фiнансову 

звiтнiсть. 

18. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 21 «Вплив змiн валютних курсiв». 

18.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй з 

валютою та валютними договорами.  

18.2. Товариство не має господарських одиниць за межами України. 

19. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 23 «Розкриття iнформацiї щодо 

пов’язаних сторiн». 

19.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiї з 

пов’язаними особами.  

19.2. Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом: 



Види виплат 2014 рiк,  

тис. грн. 2013рiк,  

тис. грн. 

Поточнi виплати (заробiтна плата) 4,4 4,4 

Довгостроковi виплати - - 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - 

Виплати при звiльненнi - - 

Платежi на основi акцiй - - 

Позики - - 

Всього 4,4 4,4 

20. Розкриття iнформацiї згiдно П(С)БО № 24 «Прибуток на акцiю». 

20.1. ПрАТ «Ресторан «Градецький» не випускав привiлейованi акцiї. 

20.2. Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не випускало фiнансовi 

iнструменти та не укладало iншi угоди, якi б давали право на отримання 

простих акцiй.  

20.3. Протягом 2013 – 2014 рокiв кiлькiсть простих акцiй товариства в обiгу не 

змiнювалась. 

21. Розкриття iнформацiї згiдно П(С)БО № 26 «Виплати працiвникам». 

21.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв ПрАТ «Ресторан «Градецький» здiйснював 

виключно поточнi виплати працiвникам.  

21.2. Зобов’язань та активiв, пов’язаних з виплатами по закiнченнi трудової 

дiяльностi, товариство немає. 

22. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 27 «Необоротнi активи, утримуванi 

для продажу та припинена дiяльнiсть». 

22.1. Протягом 2013 – 2014 рокiв ПрАТ «Ресторан «Градецький» не мав 

необоротних активiв, визнаних утримуваними для продажу, у перiод визнання. 

Товариство не має жодного компонента, який би вiдповiдав ознакам 

припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу.  

22.2. ПрАТ «Ресторан «Градецький» не має жодного компонента, який би 

вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для 

продажу. 

23. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 28 «Зменшення корисностi 

активiв». 

23.1. Станом на 31.12.2014 року товариством було оцiнено, що ознаки 

ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi. 

23.2. Станом на 31.12.2013 року товариством було оцiнено, що ознаки 

ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi. 

24. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 30 «Бiологiчнi активи». 

Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало сiльськогосподарську 

дiяльнiсть. 

25. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 31 «Фiнансовi витрати». 

Товариство не отримувало запозичень нi протягом 2014 року, нi протягом 

2013 року. 

26. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 32 «Iнвестицiйна нерухомiсть». 

Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi нi станом на 31.12.2014 року, нi 

станом на 31.12.2013 року. 

27. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 33 «Витрати на розвiдку запасiв 

корисних копалин». 

Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало розвiдку корисних 

копалин. 

28. Розкриття iнформацiї згiдно П(с)БО № 34 «Платiж на основi акцiй». 

Протягом 2013 – 2014 рокiв товариство не здiйснювало операцiй, платiж за 

якими здiйснюється на основi акцiй. 



29. Розкриття iнформацiї щодо непередбачених зобов’язань, активiв на 

вiдповiдальному зберiганнi, списаних активiв, а також гарантiй та забезпечень 

наданих та отриманих. 

29.1. Станом на 31.12.2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не мав справ 

на розглядi у судi.  

29.2. Станом на 31.12.2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не мав активiв 

на вiдповiдальному зберiганнi.  

29.3. Станом на 31.12.2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не списував 

активи.  

29.4. Станом на 31.12.2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не надавав 

гарантiї та забезпечення.  

29.5. Станом на 31.12.2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не отримував 

гарантiї та забезпечення.  

30. Iнформацiя про виконання значних правочинiв в 2014 роцi.  

30.1. 32.1. Протягом 2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не виконував 

значних правочинiв.  

30.2. Протягом 2014 року ПрАТ «Ресторан «Градецький» не здiйснював 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно до статтi 71 

Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

31. Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства. 

Протягом 2014 року системою корпоративного управлiння ПрАТ «Ресторан 

«Градецький» не було виявлено фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв 

товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу товариства, нi з 

боку третiх осiб.  

32. Плани щодо безперервної дiяльностi.  

Станом на 31.12.2014 р. управлiнським персоналом товариства було здiйснено 

оцiнку, згiдно з якою ПрАТ «Ресторан «Градецький» буде в подальшому 

здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 

Управлiнському персоналу не вiдомо про будь-якi подiї або умови, якi можуть 

(окремо або разом) стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi 

товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, крiм 

наявностi ознак полiтичної та економiчної кризи в Українi.  

33. Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону 

України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

Корпоративне управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає 

правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та 

здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами 

товариства та його учасниками стосовно управлiння ним. 

Система корпоративного управлiння ПрАТ «Ресторан «Градецький» має 

наступну структуру: 

1) Вищий орган управлiння товариством – Загальнi збори акцiонерiв. 

2) Орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, а також контролює 

та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства – Наглядова рада. 

3) Виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

товариства – одноособовий виконавчий орган – директор. Директор 

товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi.  

4) Орган, що здiйснює проведення перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства – Ревiзор.  

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №20 вiд 17.04.2013 року) були 

затвердженi наступнi документи, що регламентують функцiонування системи 

корпоративного управлiння ПрАТ «Ресторан «Градецький»: Положення про 

Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду. 

Наглядова рада ПрАТ «Ресторан «Градецький» складається з трьох членiв, якi 



обираються з числа акцiонерiв та їх представникiв персонально за рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки. Голова Наглядової ради 

обирається персонально та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. 

Функцiонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та 

Положенням про Наглядову раду. 

До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх 

положень Товариства, якi регламентують порядок будь-яких взаємовiдносин 

Товариства з акцiонерами; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з 

питань порядку денного з урахуванням пропозицiй Директора; прийняття 

рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень 

Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, 

встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення 

Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення 

повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора, в разi їх 

утворення; обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадку скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; визначення 

зовнiшнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 

дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Загальних зборах акцiонерiв; вирiшення питань про участь 

Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань у випадках, 

передбачених чинним законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення 

значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi 

визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати їх послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), 

яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 

прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть 

осiб, визначених чинним законодавством; контроль за дiяльнiстю Директора 

Товариства; встановлення порядку проведення перевiрок (ревiзiй) та контролю 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшень щодо 



створення та лiквiдацiї фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх 

положень; розгляд звiтiв i висновкiв Ревiзора i зовнiшнього аудитора в час мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження за поданням 

Директора органiзацiйної структури Товариства; затвердження фонду оплати 

працi i фонду соцiальних витрат на рiк (будь-яких виплат, що не входять до 

складу фонду оплати працi, якi не пов’язанi безпосередньо з виробничим 

процесом i призначенi для соцiального забезпечення переважно працiвникiв 

Товариства, а також будь-яких витрат невиробничого призначення); 

прийняття рiшення про участь Товариства в створеннi господарських 

товариств, про iнвестування коштiв та майна Товариства в частки, паї в 

статутних фондах юридичних осiб та в цiннi папери; прийняття рiшення про 

продаж, передачу, цiнних паперiв та вiдчуження (вiдступлення), передачу 

часток, паїв в статутних фондах юридичних осiб; прийняття рiшення про 

дарування активiв Товариства; розгляд квартальних звiтiв Директора i актiв 

перевiрок (ревiзiй) Ревiзора; укладання колективного договору Товариства вiд 

iменi власника (як уповноважений орган власника); прийняття рiшення про 

притягнення до майнової або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб 

органiв Товариства; iнiцiювання порушення справи про притягнення до 

майнової або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

Товариства; затвердження за поданням Директора бiзнес-планiв, фiнансового 

плану Товариства на рiк; призначення виконуючого обов’язки Директора у 

разi дострокового припинення або закiнчення термiну дiї контракту з 

Директором, а також у разi вiдсутностi Директора на роботi бiльше 5 (п’яти) 

робочих днiв; iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) 

Ревiзором та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; надання Директору попередньої письмової згоди на: придбання 

основних засобiв та нематерiальних активiв вартiстю бiльше 10 000,00 грн.; 

безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу 

в iпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фiзичним особам 

майна Товариства; продаж, обмiн, списання основних засобiв та 

нематерiальних активiв Товариства первiсною вартiстю бiльше 1 000,00 грн.; 

списання безнадiйної дебiторської заборгованостi; укладання кредитних угод, 

угод поруки, надання гарантiй, договорiв iпотеки; випуск, врахування, 

купiвлю-продаж, авалювання векселiв; надання Товариством позик, 

фiнансової та благодiйної допомоги; укладання та розiрвання договорiв 

оренди земельних дiлянок, внесення змiн i доповнень до них; укладання iнших 

договорiв на суму, що перевищує 25 000,00 грн.; - здiйснення iнших дiй щодо 

регулювання i контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. 

Наглядовою радою товариства комiтети не створювались. 

Протягом 2014 року Наглядова рада провела чотири засiдання. Змiн у складi 

Наглядової ради протягом 2014 року не було. Винагорода членам Наглядової 

ради не сплачується. 

Директор товариства вибирається Наглядовою радою термiном на один рiк. До 

компетенцiї Директора вiдносяться всi питання дiяльностi товариства, крiм 

тих, що згiдно з чинним законодавством України та Статутом або рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу 

товариства. Роботою Товариства керує Директор, який має право без 

доручення вчиняти правочини та iншi дiї вiд iменi товариства. Директор 

уповноважений керувати поточними справами товариства i здiйснювати 

виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, 

представляти iнтереси товариства у вiдносинах з iншими особами, проводити 

переговори та укладати договори (угоди) вiд iменi товариства. 

Згiдно зi Статутом товариства, до компетенцiї Директора належить: 



затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що 

не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства, його 

фiлiй та представництв; заохочення та притягнення до дисциплiнарної 

вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв; 

здiйснення iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не 

вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.  

Статутом товариства передбаченi наступнi обмеження щодо повноважень 

Директора: придбання основних засобiв та нематерiальних активiв вартiстю 

бiльше 10 000,00 грн.; безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав 

Товариства, передачу в iпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним 

та фiзичним особам майна Товариства; продаж, обмiн, списання основних 

засобiв та нематерiальних активiв Товариства первiсною вартiстю бiльше 1 

000,00 грн.; списання безнадiйної дебiторської заборгованостi; укладання 

кредитних угод, угод поруки, надання гарантiй, договорiв iпотеки; випуск, 

врахування, купiвлю-продаж, авалювання векселiв; надання Товариством 

позик, фiнансової та благодiйної допомоги; укладання та розiрвання договорiв 

оренди земельних дiлянок, внесення змiн i доповнень до них; укладання iнших 

договорiв на суму, що перевищує 25 000,00 грн. 

Ревiзор товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi 

директора товариства та пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзор 

обирається з числа акцiонерiв Загальними зборами акцiонерiв термiном на три 

роки. 

Згiдно зi Статутом товариства, до компетенцiї Ревiзора належить: розгляд 

звiтiв зовнiшнiх аудиторiв; контроль дотримання Товариством законодавства 

України; внесення на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi 

пропозицiй щодо будь-яких питань, якi стосуються захисту iнтересiв 

Товариства. Протягом 2014 року Ревiзор провiв чотири засiдання. 

34. Економiчне середовище в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть». 

Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть 

впливати фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть 

стримувати або стимулювати його розвиток. Керiвництво товариства вважає 

за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та 

внутрiшнiх факторiв. 

Фактори зовнiшнього середовища: протягом 2014 року спостерiгалося суттєве 

погiршення економiчної ситуацiї, що було обумовлено веденням вiйськових 

дiй на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених 

макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки. Зниження обсягiв 

виробництва базових галузей економiки України за 2014 рiк становило 9.6% у 

рiчному вимiрi, зокрема обсяги виробництва в промисловостi знизилися на 

10.7%, будiвництвi – на 21.7%, оборот роздрiбної торгiвлi зменшився на 8.6%. 

Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сiльське господарство 

(2.8%). 

Серед факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2014 роцi, були:  

вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок 

анексiї АР Крим;  

низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання 

країн – основних торговельних партнерiв;  

ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;  

зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних 

доходiв населення;  

погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної 

активностi, скорочення державного фiнансування та високий рiвень 



невизначеностi. 

У зв'язку з полiтичною та фiнансовою кризою, якi спричинили девальвацiю 

нацiональної валюти, в Українi спостерiгається зростання напруженостi серед 

населення, падiння рiвня життя та проблеми в фiнансових вiдносинах. 

В 2014 роцi фiнансовий ринок України, як i iншi галузi української економiки, 

суттєво постраждав внаслiдок полiтичної нестабiльностi, 

зовнiшньополiтичного конфлiкту, окупацiї АР Крим i воєнних дiй на сходi 

країни. Подiї, що вiдбуваються на сьогоднiшнiй день в Українi, ще тривалий 

час обмежуватимуть можливостi вiдновлення i розвитку ринку. 

Всi вищеперелiченi зовнiшнi фактори негативно впливають на дiяльнiсть 

товариства та породжують значнi сумнiви в його здатностi продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в майбутньому. 

Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; 

технологiчна ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння товариством, та її 

адекватнiсть завданням, якi стоять перед ним; конкурентоспроможнiсть 

товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень ризику по операцiях з покупцями; 

структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; рiвень розвитку 

iнформацiйної системи товариства, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку 

прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; 

розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i 

вартiсть. 

Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку 

дозволяють зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз 

зовнiшнього середовища, в якому буде дiяти товариство, в залежностi вiд змiн 

якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк поставлених завдань та 

комплексу заходiв по їх реалiзацiї.  

35. Ризики та якiсть управлiння ними. 

35.1. Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, 

технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з 

функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням 

сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик 

включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi. 

ПрАТ «Ресторан «Градецький» веде основну дiяльнiсть у галузi економiки 

«послуги» (вид дiяльностi – «Надання в оренду й експлуатацiю власного чи 

орендованого нерухомого майна»). Операцiйний ризик значний, напрям 

ризику зростає. 

35.2. Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний 

ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни 

обмiнних валютних курсiв. Валютний ризик значний, напрям ризику зростає. 

35.3. Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень 

та капiталу, який виникає через порушення або недотримання товариством 

вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або 

етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення 

встановлених законiв або правил. 

На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове 

законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, 

встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд 

приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є 

недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, 

який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та 

адмiнiстративних стягнень. 

Протягом 2014 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства 

вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову 



звiтнiсть в разi її наявностi. 

Станом на 31 грудня 2014 року юридичний ризик значний, напрям ризику 

зростає. 

Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики 

притаманнi дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та 

контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть 

послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. 

Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, 

вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн. 

36. Власнi акцiї товариства, викупленi в акцiонерiв. 

Протягом звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення 

про викуп власних акцiй не приймалось та акцiї не викуповувались. Станом на 

31 грудня 2014 року товариство не мало власних викуплених акцiй та не 

планує протягом 2014 року здiйснювати їх викуп. 

37. Служба внутрiшнього аудиту 

Системою корпоративного управлiння ПрАТ «Ресторан «Градецький» не 

передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, а також посада 

внутрiшнього аудитора. 

38. Примiтка «Подiї пiсля дати балансу» 

Подiй, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв 

фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення пiсля 31 

грудня 2014 року не вiдбувались. 
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