


4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 
періоду 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) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 
наявності) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi 
юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного секретаря на товариствi 
створена не була.
Згiдно з чинним законодавством товариство не належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки (в 
статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не є монополiстом та не має стратегiчного значення для 
економiки та безпеки держави), тому емiтент не користується послугами рейтингового агентства.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки збори акцiонерiв прийняли рiшення дивiденди не нараховувати та не 
сплачувати.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, тому що емiтент не випускав iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, тому що емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй емiтента протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що емiтент не викупав власнi 
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акцiї.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки товариство не випускало борговi 
цiннi папери.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 
вiдбулися протягом звiтного перiоду, вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя про замiни iпотених активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу 
iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на 
кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне 
покриття за станом на кiнець звiтного року, вiдсутнi, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття 
вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
сертифiкатiв.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї та сертифiкати.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не 
створювались.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались.
Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. 
Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, тому що емiтент на випускав цiльових облiгацiй.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалася.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, не приймалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНДУСТРIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №583508

3. Дата проведення державної реєстрації

24.01.1996

4. Територія (область)
Чернігівська 

5. Статутний капітал (грн)

1010000.00

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)

145

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

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
- -

- -

10. Органи управління підприємства

Не заповнюється Емiтентом - акцiонерним товариством

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005
3) поточний рахунок
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4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н
5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

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

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Спецiальне водокористування Укр. № 555 А/Чрн. 22.09.2016 Департамент екологiї та природних ресурсiв 
Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 12.10.2021

Опис Емiтент планує продовжити дiю дозволу на наступний термiн

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 7410136600-217 01.04.2011 Державне управлiння охорони навколишнього 

природного середовища в Чернiгiвськiй областi 15.04.2019

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 7410136600-217 06.08.2015 Департамент екологiї та природних ресурсiв 

Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 06.08.2025

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 7410136600-217б 22.11.2012 Державне управлiння охорони навколишнього 

природного середовища в Чернiгiвськiй областi 15.04.2019

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Користування надрами 4304 24.01.2013 Державна служба геологiї та надр України 24.01.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Виготовлення виробiв залiзобетонних в 
асортиментi UA1.020.0027211-16 16.05.2016 ОС ДП "Чернiгiвстандартметрологiя" 15.05.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 311.13.74 18.12.2013 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у 
Чернiгiвськiй областi 17.12.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 194.13.74 09.09.2013 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у 
Чернiгiвськiй областi 08.09.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування 
пiдвищеної небезпеки 312.13.74 18.12.2013 Територвальне управлiння Держгiрпромнагляду у 

Чернiгiвськiй областi 17.12.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

Експлуатацiя електричного устаткування 
електричних мереж напругою понад 1000 В (до 

10 Кв включно)
196.13.74 13.09.2013 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у 

Чернiгiвськiй областi 12.09.2018

Опис Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн

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

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної 
особи засновника та/або учасника Місцезнаходження

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

кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 

Чернiгiвськiй областi
14243893 14000 Україна м. Чернiгiв 

проспект Миру, 43 0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать 
засновнику та/або учаснику (від загальної 

кількості)
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Засновникiв фiзичних осiб нема 0.000000000000

Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

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

Гончаренко Сергiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**
10

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

ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С. Ковальської", керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва 

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

20.04.2017 1
9) Опис

Голова Наглядової ради виконує свої обов’язки у складi Наглядової ради як колегiального представницького органу Товариства з 
повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує 
роботу Наглядової ради, скликає її засiдання та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та 
Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради: представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з органами 
державної влади, мiсцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, iншими органiзацiями, установами; органiзовує роботу 
Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради, затверджує 
порядок денний засiдань; головує на засiданнях Наглядової ради та органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; готує 
доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею 
заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами 
Товариства.
На Голову Наглядової ради покладається обов’язок дiяти якнайкраще в iнтересах Товариства, а не з особистих (приватних) iнтересiв. 
Голова Наглядової ради зобов’язаний дiяти добросовiсно, розумно та неупереджено, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, повинен бути чесним i не повинен вести справи в такий спосiб, що надає йому необумовленi вигоди або завдає шкоди 
iнтересам Товариства, партнерiв Товариства або акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової ради зобов’язаний: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; приймати рiшення в межах наданих повноважень; виконувати 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв; завчасно готуватися до засiдань 
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдань матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у 
разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; забезпечувати 
належний рiвень своїх експертних знань та компетентностi; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз 
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; забезпечити збереження та передачу майна та 
документiв Товариства при припиненнi повноважень.
У 2017 роцi Загальними зборами акцiонерiв Товариства переобрано склад Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 
Гончаренко Сергiй Олександровичє акцiонером ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ".
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. З 2010 року - провiдний iнженер-економiст ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С. 
Ковальської", з 2011 року - провiдний економiст ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С. Ковальської", з 2014 року - керiвник 
проектiв та програм у сферi матерiального виробництва ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1974
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5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**
25

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

ТОВ "Стандарт", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1

9) Опис

Член Наглядової ради виконує свої обов’язки у складi Наглядової ради як колегiального представницького органу Товариства з 
повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. На члена Наглядової ради покладається 
обов’язок дiяти якнайкраще в iнтересах Товариства, а не з особистих (приватних) iнтересiв. Член Наглядової ради зобов’язаний дiяти 
добросовiсно, розумно та неупереджено, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, повинен бути чесним i не 
повинен вести справи в такий спосiб, що надає йому необумовленi вигоди або завдає шкоди iнтересам Товариства, партнерiв 
Товариства або акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради повинен ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов’язкiв, 
дiяти з усвiдомленням та почуттям моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку та свої вчинки, приймати рiшення на пiдставi всiєї 
необхiдної iнформацiї. Член Наглядової ради повинен повнiстю розкривати Директору та Наглядовiй радi свої конфлiкти iнтересiв i 
не повинен використовувати власну посаду та службове становище в особистих iнтересах або iнтересах осiб, якi є пов’язаними з 
Товариством через нього. Член Наглядової ради повинен уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi в 
прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв, який не дає змоги йому належним чином виконувати свої обов’язки в 
Товариствi.
Член Наглядової ради зобов’язаний: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; приймати рiшення в межах наданих повноважень; 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв; завчасно готуватися до 
засiдань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдань матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 
забезпечувати належний рiвень своїх експертних знань та компетентностi;дотримуватися встановлених у Товариствi правил, 
пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу 
до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; забезпечити збереження та передачу 
майна та документiв Товариства при припиненнi повноважень.
Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для 
виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень у складi Наглядової ради вирiшувати питання дiяльностi Товариства; 
отримувати всi необхiднi документи до засiдань Наглядової ради заздалегiдь з метою попереднього ознайомлення з ними; вносити 
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засiданнях Наглядової ради; 
вимагати скликання засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; у випадку, 
якщо рiшення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради (його представник) здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства було переобрано членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Тiмофєєва Олена Миколаївна є незалежним директором.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв. З 2011 року - генеральний директор ТОВ "Фондовий центр "Дельта Енерго", з 2014 року - 
директор ТОВ "Стандарт".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Суботенко Iгор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**
13

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

ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської", директор фiнансовий

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

20.04.2017 5
9) Опис

Забезпечує здiйснення об’єктивного та професiйного оперативного та поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, вiдповiдає за своєчасне виявлення та запобiгання вiдхиленням, якi перешкоджають законнiй дiяльностi Товариства, 
контролює органiзацiю та функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi, вiдповiднiсть даних 
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бухгалтерського облiку фактичнiй наявностi активiв, їх належним збереженням. Контролює дотримання Товариством чинного 
законодавства; розглядає звiти аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 
вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 
Ревiзора, якi стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi. У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв Товариства було переобрано склад 
Ревiзiйної комiсiї. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв.
Останнi 5 рокiв працював: з 2007 року - заступник начальника економiчного вiддлу ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй 
iм.С.Ковальської", з 2012 року - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй 
iм.С.Ковальської", з 2014 року - директор фiнансовий ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958
5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", заступник головного бухгалтера

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

20.04.2017 5

9) Опис
Забезпечує здiйснення об’єктивного та професiйного оперативного та поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, вiдповiдає за своєчасне виявлення та запобiгання вiдхиленням, якi перешкоджають законнiй дiяльностi Товариства, 
контролює органiзацiю та функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi, вiдповiднiсть даних 
бухгалтерського облiку фактичнiй наявностi активiв, їх належним збереженням. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi. 
У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв Товариства було переобрано склад Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Останнiх 5 рокiв працює заступником головного бухгалтера ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Гандиш Тетяна Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1964

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", бухгалтер

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

20.04.2017 5
9) Опис

Забезпечує здiйснення об’єктивного та професiйного оперативного та поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, вiдповiдає за своєчасне виявлення та запобiгання вiдхиленням, якi перешкоджають законнiй дiяльностi Товариства, 
контролює органiзацiю та функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi, вiдповiднiсть даних 
бухгалтерського облiку фактичнiй наявностi активiв, їх належним збереженням. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй 
основi.У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв Товариства було переобрано склад Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Останнiх 5 рокiв працює бухгалтером ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Шаталова Свiтлана Валентинiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**
24

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

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", головний бухгалтер

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

11.02.2004 до вiдкликання
9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення 
облiкових даних.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 
операцiй.
Оплату отримує згiдно штатного розпису. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостi щодо посад 
на iнших товариствах не надавалось. Загальний стаж роботи - 24 роки. Останнi 5 рокiв працює головним бухгалтером ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор пiдприємства

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", директор пiдприємства

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

01.02.2013 до вiдкликання

9) Опис
Здiйснює керiвництво товариством, оплату отримує згiдно штатного розпису. Вiдомостi щодо посад на iнших товариствах не 
надавалось. Згоду на розкриття оплати працi не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж 
роботи - 26 роки, з них останнi 5 рокiв: з 2010 року - провiдний iнженер з лабораторного контролю якостi робiт Представництва 
Технолоджi Менеджмент Компанi Iнк США та за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 31 сiчня 2013 року (згiдно п.11.2.2 
Статуту Товариства) з 01.02.2013 року обрано на посаду директора Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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

Полегешко Юнна Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**

1984

5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**

11

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

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", iнженер з якостi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 1

9) Опис

Член Наглядової ради виконує свої обов’язки у складi Наглядової ради як колегiального представницького органу Товариства з 
повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. На члена Наглядової ради покладається 
обов’язок дiяти якнайкраще в iнтересах Товариства, а не з особистих (приватних) iнтересiв. Член Наглядової ради зобов’язаний дiяти 
добросовiсно, розумно та неупереджено, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, повинен бути чесним i не 
повинен вести справи в такий спосiб, що надає йому необумовленi вигоди або завдає шкоди iнтересам Товариства, партнерiв 
Товариства або акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради повинен ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов’язкiв, 
дiяти з усвiдомленням та почуттям моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку та свої вчинки, приймати рiшення на пiдставi всiєї 
необхiдної iнформацiї. Член Наглядової ради повинен повнiстю розкривати Директору та Наглядовiй радi свої конфлiкти iнтересiв i 
не повинен використовувати власну посаду та службове становище в особистих iнтересах або iнтересах осiб, якi є пов’язаними з 
Товариством через нього. Член Наглядової ради повинен уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi в 
прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв, який не дає змоги йому належним чином виконувати свої обов’язки в 
Товариствi.
Член Наглядової ради зобов’язаний: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; приймати рiшення в межах наданих повноважень; 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв; завчасно готуватися до 
засiдань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдань матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 
забезпечувати належний рiвень своїх експертних знань та компетентностi;дотримуватися встановлених у Товариствi правил, 
пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу 
до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; забезпечити збереження та передачу 
майна та документiв Товариства при припиненнi повноважень.
Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для 
виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень у складi Наглядової ради вирiшувати питання дiяльностi Товариства; 
отримувати всi необхiднi документи до засiдань Наглядової ради заздалегiдь з метою попереднього ознайомлення з ними; вносити 
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засiданнях Наглядової ради; 
вимагати скликання засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; у випадку, 
якщо рiшення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради (його представник) здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства було переобрано членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Полегешко Юнна Михайлiвна є акцiонером ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ".
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. 
Стаж роботи за останнi 5 рокiв: ВАТ «Будiндустрiя» з 25.12.2007 р. - менеджер вiддiлу збуту; ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» з 25.03.2011 
р. – менеджер зi збуту, з 01.10.2011 р. – начальник вiддiлу виробництва та маркетингу, з 01.04.2014 – начальник вiддiлу збуту та 
виробництва, з 03.01.2017 - iнженер з якостi ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958
5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

Стр. 9 из 52



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

ПАТ "Домобудiвник", юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1

9) Опис

Член Наглядової ради виконує свої обов’язки у складi Наглядової ради як колегiального представницького органу Товариства з 
повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. На члена Наглядової ради покладається 
обов’язок дiяти якнайкраще в iнтересах Товариства, а не з особистих (приватних) iнтересiв. Член Наглядової ради зобов’язаний дiяти 
добросовiсно, розумно та неупереджено, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, повинен бути чесним i не 
повинен вести справи в такий спосiб, що надає йому необумовленi вигоди або завдає шкоди iнтересам Товариства, партнерiв 
Товариства або акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради повинен ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов’язкiв, 
дiяти з усвiдомленням та почуттям моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку та свої вчинки, приймати рiшення на пiдставi всiєї 
необхiдної iнформацiї. Член Наглядової ради повинен повнiстю розкривати Директору та Наглядовiй радi свої конфлiкти iнтересiв i 
не повинен використовувати власну посаду та службове становище в особистих iнтересах або iнтересах осiб, якi є пов’язаними з 
Товариством через нього. Член Наглядової ради повинен уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi в 
прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв, який не дає змоги йому належним чином виконувати свої обов’язки в 
Товариствi.
Член Наглядової ради зобов’язаний: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; приймати рiшення в межах наданих повноважень; 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв; завчасно готуватися до 
засiдань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдань матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 
забезпечувати належний рiвень своїх експертних знань та компетентностi;дотримуватися встановлених у Товариствi правил, 
пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу 
до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; забезпечити збереження та передачу 
майна та документiв Товариства при припиненнi повноважень.
Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для 
виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень у складi Наглядової ради вирiшувати питання дiяльностi Товариства; 
отримувати всi необхiднi документи до засiдань Наглядової ради заздалегiдь з метою попереднього ознайомлення з ними; вносити 
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засiданнях Наглядової ради; 
вимагати скликання засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; у випадку, 
якщо рiшення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради (його представник) здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства було переобрано членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Довбиш Свiтлана Iванiвна є незалежним директором.
Загальний стаж роботи - 40 рокiв. З 2010 року по 2014 рiк - провiдний iнженер-економiст виробничо-технiчного вiддiлу та 
пiдготовки будiвництва та пiдвiддiлу капiтального будiвництва ВАТ «Домобудiвник», з 2016 року - юрисконсульт ПАТ 
"Домобудiвник".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**
1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", директор з виробництва

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

20.04.2017 1

9) Опис
Член Наглядової ради виконує свої обов’язки у складi Наглядової ради як колегiального представницького органу Товариства з 
повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. На члена Наглядової ради покладається 
обов’язок дiяти якнайкраще в iнтересах Товариства, а не з особистих (приватних) iнтересiв. Член Наглядової ради зобов’язаний дiяти 
добросовiсно, розумно та неупереджено, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, повинен бути чесним i не 
повинен вести справи в такий спосiб, що надає йому необумовленi вигоди або завдає шкоди iнтересам Товариства, партнерiв 
Товариства або акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради повинен ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов’язкiв, 
дiяти з усвiдомленням та почуттям моральної вiдповiдальностi за свою поведiнку та свої вчинки, приймати рiшення на пiдставi всiєї 
необхiдної iнформацiї. Член Наглядової ради повинен повнiстю розкривати Директору та Наглядовiй радi свої конфлiкти iнтересiв i 
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не повинен використовувати власну посаду та службове становище в особистих iнтересах або iнтересах осiб, якi є пов’язаними з 
Товариством через нього. Член Наглядової ради повинен уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi в 
прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв, який не дає змоги йому належним чином виконувати свої обов’язки в 
Товариствi.
Член Наглядової ради зобов’язаний: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; приймати рiшення в межах наданих повноважень; 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв; завчасно готуватися до 
засiдань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдань матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 
забезпечувати належний рiвень своїх експертних знань та компетентностi;дотримуватися встановлених у Товариствi правил, 
пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу 
до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; забезпечити збереження та передачу 
майна та документiв Товариства при припиненнi повноважень.
Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для 
виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень у складi Наглядової ради вирiшувати питання дiяльностi Товариства; 
отримувати всi необхiднi документи до засiдань Наглядової ради заздалегiдь з метою попереднього ознайомлення з ними; вносити 
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засiданнях Наглядової ради; 
вимагати скликання засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; у випадку, 
якщо рiшення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради (його представник) здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. У 2017 роцi рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства було переобрано членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Соловйов Сергiй Iванович є представником акцiонера ТОВ "Цитадель-Реєстратор".
Загальний стаж роботи - 22 роки. З 16.03.2010 р. по 31.03.2014 р. ВАТ «БУДIНДУСТРIЯ», заступник директора з виробництва; з 
01.04.2014 р. по теперiшнiй час ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ», директор з виробництва.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, 
представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

Кількість 
акцій 
(шт.)

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

Голова Наглядової 
ради

Гончаренко Сергiй 
Олександрович д/н 10 0.000247 10 0 0 0

член Наглядової 
ради, незалежний 

диектор

Тiмофееєва Олена 
Миколаївна д/н 0 0 0 0 0 0

Голова Ревiзiйної 
комiсiї

Суботенко Iгор 
Миколайович д/н 10 0.000247 10 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Лазаренко Тетяна 
Олександрiвна д/н 2999 0.074232 2999 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї Гандиш Тетяна Петрiвна д/н 285 0.007054 285 0 0 0

Головний 
бухгалтер

Шаталова Свiтлана 
Валентинiвна д/н 0 0 0 0 0 0

Директор 
пiдприємства

Авраменко Людмила 
Михайлiвна д/н 0 0 0 0 0 0

член Наглядової 
ради

ПолегешкоЮнна 
Михайлiвна д/н 1 0.000024 1 0 0 0

Член Наглядової 
ради, незалежний 

директор

Довбиш Свiтлана 
Iванiвна д/н 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової 
ради, представник 

акцiонера ТОВ 
"Цитадель-
Реєстратор"

Соловйов Сергiй 
Iванович д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 3305 0.081804 3305 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

привілейовані 
іменні

ТОВ "Цитадель-
Реєстратор" 35760134 01013 Україна Київська - мiсто 

Київ Будiндустрiї, 7 3752826 92.8917 3752826 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість за видами акцій
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Кількість 
акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках)
прості 
іменні

привілейовані 
іменні

Фiзичних осiб немає 0 0 0 0

Усього 3752826 92.8917 3752826 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 19.04.2017

Кворум зборів** 99.97

Опис Порядок денний: 
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв 
лiчильної комiсiї, встановлення порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк, розподiл прибутку i збиткiв.
6. Затвердження змiн до Статуту ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» шляхом викладення в новiй редакцiї, надання повноважень 
на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
7. Затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв шляхом викладення в новiй редакцiї.
8. Затвердження змiн до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новiй редакцiї.
9. Затвердження Положення про виконавчий орган.
10. Затвердження змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення в новiй редакцiї.
11. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
12. Обрання членiв Наглядової ради. 
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
15. Обрання Ревiзiйної комiсiї.
16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада
Прийнятi рiшення: 
1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Суботенка Миколу Олексiйовича, секретарем Загальних зборiв 
акцiонерiв Лазаренко Тетяну Олександрiвну. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Валах Вiкторiя Iгорiвна, 
Негода Нiна Iванiвна, Жог Андрiй Миколайович. Встановити порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв та 
затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акцiонерiв з 
питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
2. Затвердити звiт Директора ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2016 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 
фiнансової звiтностi ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк. Збитки за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за 2016 рiк покрити за рахунок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi 
майбутнiх перiодiв. Дивiденди акцiонерам за 2016 рiк не нараховувати i не виплачувати.
6. Затвердити змiни до Статуту ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» шляхом викладення в новiй редакцiї. Уповноважити голову та 
секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» в новiй редакцiї.
7. Затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» шляхом викладення в новiй 
редакцiї.
8. Затвердити змiни до Положення про Наглядову раду ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» шляхом викладення в новiй редакцiї.
9. Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ».
10. Затвердити змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» шляхом викладення в новiй 
редакцiї.
11. Припинити з 19 квiтня 2017 року повноваження голови Наглядової ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Гончаренка 
Сергiя Олександровича, членiв Наглядової ради Плiско (Полегешко) Юнни Михайлiвни, ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-
РЕЄСТРАТОР». 
12. Обрати з 20 квiтня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Гончаренка Сергiя Олександровича. 
Обрати з 20 квiтня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Довбиш Свiтлану Iванiвну. Обрати з 20 
квiтня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Полегешко Юнну Михайлiвну. Обрати з 20 квiтня 
2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Соловйова Сергiя Iвановича. Обрати з 20 квiтня 2017 року 
членом Наглядової Ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Тiмофєєву Олену Миколаївну.
13. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ». 
Визначити, що голова та члени Наглядової ради здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Уповноважити 
Директора Авраменко Л.М. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«БУДIНДУСТРIЯ».
14. Припинити з 19 квiтня 2017 року повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Суботенка Iгоря 
Миколайовича, членiв Ревiзiйної комiсiї Гандиш Тетяни Петрiвни, Лазаренко Тетяни Олександрiвни.
15. Обрати з 20 квiтня 2017 року членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Гандиш Тетяну Петрiвну. Обрати з 
20 квiтня 2017 року членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Лазаренко Тетяну Олександрiвну. Обрати з 20 
квiтня 2017 року членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» Суботенка Iгоря Миколайовича.
16. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, якi можуть вчинятися ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ» протягом одного року з дати 
прийняття цього рiшення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектiв конкретних договорiв 
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Наглядовою радою товариства: договори поставки (купiвлi-продажу, мiни) продукцiї (товарiв), iз граничною сукупною 
вартiстю продукцiї (товарiв) не бiльше 45 000 000 (сорок п’ять мiльйонiв) гривень за кожним договором.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ Нижнiй Вал, будинок № 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-34

Факс (044) 482-52-01 

Вид діяльності Дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнаста»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34762675

Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ - м. Київ вул. Глибочицька, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013

Міжміський код та телефон (044) 361-38-08 

Факс (044) 484-49-67 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «РФС-АУДИТ»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31275766 

Місцезнаходження 14000 Україна Чернігівська - м. Чернiгiв вул. Мстиславська, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2538

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001

Міжміський код та телефон 0462-60-47-67

Факс 0462-60-47-67

Вид діяльності Надання аудиторських послуг

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"ЄВРОАУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 30437318

Місцезнаходження 03187 Україна Чернігівська - м. Київ проспект Глушкова, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2126

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2015

Міжміський код та телефон (044) 521-65-07

Факс (044) 521-65-07

Вид діяльності Надання аудиторських послуг
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Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Гарантiя"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14229456

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Печерський узвiз, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №594468

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.02.2007

Міжміський код та телефон (044) 581-67-70

Факс (044) 581-67-70

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

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

30.11.2005 18/24/1/05

Чернiгiвське 
територiальне 

управлiння 
ДКЦПФР

UА4000067565
Акція проста 

бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні 0.250 4040000 1010000.000 100.000000000000

Опис Протягом звiтного року товариством здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках. Акцiї знаходились в 
лiстiнгу на ПФТС. Додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Номінальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
у 

випуску 
(штук)

Форма 
існування та 
форма випуску

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Процентна 
ставка за 
облігаціями 

(у 
відсотках)

Термін 
виплати 
процентів

Сума 
виплаченого 
процентного 
доходу у 
звітному 

періоді (грн)

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17.09.2013 178/2/2013

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринк

1000.00 10000 Бездокументарні 
іменні 10000000.00 23

Щомiсячно, 
протягом 

наступного 
мiсяця

0 13.07.2017

Опис Характеристика облiгацiй: iменнi вiдсотковi незабезпеченi серiї В.
Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй: 72,52 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, Емiтент планує 
використати для закупiвлi матерiалiв, 27,33 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, – для оплати обладнання та устаткування, 0,15 % - для 
оплати робiт, необхiдних для збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту продукцiї, що випускається, та перелiку послуг, що 
надаються.
Джерелом погашення облiгацiй та виплати доходу виступатимуть грошовi кошти Товариства, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i 
оплати iнших обов’язкових платежiв.
Кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi Товариством для фiнансування та iнвестування будiвництва об’єктiв житлового 
будiвництва. Емiтент зобов`язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного 
капiталу Емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi.
Власники облiгацiй мають право з урахуванням умов розмiщення:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд у встановленi строки;
- подавати облiгацiї Емiтенту для викупу, вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розмiщення.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вище перелiчених прав iз моменту зарахування облiгацiй на їх рахунки у цiнних паперах у зберiгача. 
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Порядок виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (для вiдсоткових облiгацiй):
а) адреси мiсць, дати початку i закiнчення виплати доходу за облiгацiями:
Виплата доходу (вiдсоткiв) за облiгацiями буде здiйснюватиметься Емiтентом за мiсцезнаходженням Емiтента: Україна, 14001, м.Чернiгiв, вул. 
Iндустрiальна,11. Телефон, факс: (0462) 65-38-00. 
Дохiд за облiгацiями серiї В за перший вiдсотковий перiод нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до першого 
перiоду виплати вiдсоткового доходу облiгацiй серiї В, але починаючи з дати зарахування облiгацiй на рахунок у цiнних паперах першому 
власнику, та вiдповiдно до встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки. 
Дохiд за облiгацiями серiї В за 2-36 вiдсотковi перiоди нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до таких 
вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки.
У разi, якщо дата виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на неробочий (святковий, вихiдний) для банкiвських установ день, 
вiдсотки будуть виплачуватися у перший наступний за таким (святковим, вихiдним) днем робочий день.
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б) запланованi вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу:
Вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї В на перший вiдсотковий перiод складає 23% (двадцять три вiдсотки) рiчних. Вiдсоткова ставка по 
облiгацiям серiї В на другий-тридцять шостий вiдсотковi перiоди встановлюється Наглядовою радою ПАТ «Будiндустрiя» не пiзнiше нiж за 20 
(двадцять) календарних днiв до початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду облiгацiй, на який встановлюється вiдсоткова ставка, та не може бути 
меншою нiж облiкова ставка Нацiонального банку, що дiє на дату прийняття рiшення. При цьому Емiтент повiдомляє власника облiгацiй про 
розмiр нової вiдсоткової ставки шляхом письмового повiдомлення на адресу власника облiгацiй протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати 
встановлення такої вiдсоткової ставки.
Сума вiдсоткового доходу, який пiдлягає виплатi власнику облiгацiй за черговим вiдсотковим перiодом, обчислюється за формулою:
Ki Тi
Ci = --------- x N x ------- ;
100 365
де: Ci – сума вiдсоткового доходу (платежу) в i-му вiдсотковому перiодi на одну облiгацiю;
Кi – розмiр вiдсоткової ставки, встановленої на i-й вiдсотковий перiод;
N – номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
Тi – кiлькiсть днiв в i-му вiдсотковому перiодi (для серiї В за перший вiдсотковий перiод починаючи з дати зарахування облiгацiй на рахунок у 
цiнних паперах першому власнику);
i – порядковий номер вiдсоткового перiоду, i = 1,…,36.
Виплата доходу за облiгацiями здiйснюється Емiтентом на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається ПАТ „НДУ” на кiнець дня 
вiдповiдного вiдсоткового перiоду, та надається Емiтенту на початок дня виплати вiдсоткового доходу. Виплата доходу за облiгацiями 
здiйснюється власнику облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України.
На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплат вiдсоткiв для кожного власника облiгацiй.
В день виплати вiдсоткового доходу Емiтент, згiдно з вимогами дiючого законодавства, перераховує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий 
дохiд на їх поточнi рахунки, зазначенi у зведеному реєстрi. 
Грошовi кошти власникiв облiгацiй, платiжнi реквiзити яких не зазначенi у зведеному облiковому реєстрi або зазначенi невiрно, депонуються на 
рахунку Емiтента р/р № 26 00 530 180 45 в АТ «Банк Нацiональнi iнвестицiї», МФО 300498, ЄДРПОУ 01373298., до особового письмового 
звернення власникiв.
Вiдсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емiтентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальшi розрахунки по 
облiгацiях Емiтент здiйснює за особистим зверненням власникiв облiгацiй.
в) валюта, в якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна та/або iноземна валюта):
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у нацiональнiй валютi України.
Порядок погашення облiгацiй.
Адреси мiсць, дати початку i закiнчення погашення облiгацiй, порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй 
здiйснюється погашення (нацiональна та/або iноземна валюта).
Погашення облiгацiй проводиться за адресою: 14001, м.Чернiгiв, вул. Iндустрiальна,11.
Погашення облiгацiй здiйснюється на пiдставi даних зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм на кiнець 
дня останнього вiдсоткового перiоду та надається на дату початку погашення. 
Дати початку та закiнчення погашення:
серiї В – з 01.11.2016 р. по 31.10.2017 р.;
Власниковi облiгацiї виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй.
Умовами випуску не передбачено надання Емiтентом права на придбання власником облiгацiй товарiв чи споживчих послуг. Джерелом погашення 
облiгацiй виступатимуть кошти пiдприємства, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в Депозитарiї 
шляхом надання вiдповiдних розпоряджень в строк до дати закiнчення погашення облiгацiй.
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй Емiтент здiйснює погашення облiгацiй шляхом перерахування коштiв на поточнi рахунки 
власникiв облiгацiй. Погашення здiйснюється у нацiональнiй валютi.
Якщо на дату погашення облiгацiй наданий Депозитарiєм реєстр не мiстить рахунку власника облiгацiй, на який повинна бути переведена оплата, 
або реквiзити є помилковими, кошти депонуються на поточному рахунку Емiтента, до особового письмового звернення власникiв.
Вiдсотки по облiгацiям за час, що минув з дати закiнчення погашення цiнних паперiв, не нараховуються та не виплачуються. Подальшi розрахунки 
по облiгацiях здiйснює безпосередньо Емiтент за особистим зверненням власникiв облiгацiй
Можливiсть дострокового погашення Емiтентом усього випуску облiгацiй.
Випуск облiгацiй може бути погашено достроково за iнiцiативою Емiтента або за вимогою власникiв облiгацiй за погодженням з Емiтентом. В 
цьому випадку Емiтент шляхом надсилання персональних повiдомлень за 10 (десять) календарних днiв до початку дострокового погашення 
повiдомить власникiв облiгацiй про прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй та про можливiсть пред’явлення облiгацiй до 
дострокового погашення. У цьому разi Емiтент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облiгацiй до погашення. Нова дата має бути 
датою наступною за датою закiнчення вiдсоткового перiоду, в якому буде прийнято рiшення про дострокове погашення. Виплата доходу за 
облiгацiями здiйснюється вiдповiдно до п.20.1 Послiдовнiсть дiй Емiтента та власникiв облiгацiй при достроковому погашеннi такi ж самi, як 
зазначенi в цьому Проспектi дiї при своєчасному погашеннi облiгацiй. При цьому строк дострокового погашення не повинен перевищувати 1 року. 
Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй приймає Директор ПАТ «Будiндустрiя».
Дiї, що провадяться у разi несвоєчасного подання облiгацiй для погашення (дострокового погашення) випуску облiгацiй. 
Якщо власник облiгацiй у термiн погашення (дострокового погашення) не перерахував належнi йому облiгацiї зi свого рахунку у цiнних паперах, 
вiдкритого у зберiгача, на рахунок Емiтента в Депозитарiї, або якщо наданий Депозитарiєм облiковий реєстр не мiстить рахунку власника 
облiгацiй, на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на рахунку Емiтента до особового письмового звернення власникiв.
Вiдсотки по облiгацiям за час, що минув з дати закiнчення погашення (дострокового погашення) цiнних паперiв, не нараховуються та не 
виплачуються. Подальшi розрахунки по облiгацiях здiйснює безпосередньо Емiтент за особистим зверненням власникiв облiгацiй. Якщо власник 
перераховує облiгацiї на рахунок Емiтента, то Емiтент здiйснює виплату наступного робочого дня пiсля зарахування облiгацiй на рахунок 
Емiтента, за умови наявностi в зведеному облiковому реєстрi реквiзитiв рахунку такого власника облiгацiй. У разi вiдсутностi у Емiтента 
реквiзитiв рахунку власника для перерахування коштiв, власник повинен особисто звернутися до Емiтента та надати заяву про отримання коштiв. 
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту
У разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї, вiдсотковий дохiд за облiгацiями та /або 
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй, здiйснити викуп облiгацiй, Емiтент повiдомляє про це персонально кожного власника облiгацiй 
простим листом та публiкує iнформацiю у друкованих виданнях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України не менш як за 
20 (двадцять) календарних днiв до початку термiну погашення облiгацiй, виплати вiдсоткового доходу, викупу облiгацiй. 
Вiдновлення платоспроможностi Емiтента вiдбувається в порядку, передбаченому Законом України „Про вiдновлення платоспроможностi 
боржника або визнання його банкрутом”.

06.02.2015 22/2/2015

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

1000.00 9800 Бездокументарні 
іменні 9800000.00 23

Щоквартально, 
протягом 

наступного 
кварталу

2398802.00 31.03.2021

Опис Характеристика облiгацiй: iменнi вiдсотковi забезпеченi серiї С. Вид забезпечення - порука. Розмiр забезпечення - 9 800 000,00 грн. (дев`ять 
мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок).
Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй: 72,52 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, Емiтент планує 
використати для закупiвлi матерiалiв, 27,33 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, – для оплати обладнання та устаткування, 0,15 % - для 
оплати робiт, необхiдних для збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту продукцiї, що випускається, та перелiку послуг, що 
надаються.
Джерелом погашення облiгацiй та виплати доходу виступатимуть грошовi кошти Товариства, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i 
оплати iнших обов’язкових платежiв.
Емiтент зобов’язується, що кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi Товариством для фiнансування та iнвестування 
будiвництва об’єктiв житлового будiвництва. Емiтент зобов`язується не використовувати кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй в рахунок їх 
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оплати, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом 
зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.
Власники облiгацiй мають право з урахуванням умов розмiщення:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд у встановленi строки;
- подавати облiгацiї Емiтенту для викупу, вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розмiщення.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вище перелiчених прав iз моменту зарахування облiгацiй на їх рахунки у цiнних паперах у 
депозитарних установах. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Порядок приватного розмiщення облiгацiй та їх оплати: Укладання договорiв на придбання облiгацiй вiдбуватиметься за мiсцезнаходженням 
Емiтента (Україна, 14001, м.Чернiгiв, вул. Iндустрiальна,11. Телефон, факс: (0462) 65-38-00).
Дати початку укладення договорiв з першими власниками: 
серiї C – 18.02.2015р.;
Дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками: 
серiї C – 17.04.2015р.;
Наглядова рада може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у разi, якщо на запланований 
обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю сплаченi. Наглядова рада може прийняти рiшення про дострокове 
закiнчення укладання договорiв з першими власниками у разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та 
облiгацiї повнiстю сплаченi. У разi прийняття такого рiшення, Наглядова рада також затверджує результати розмiщення облiгацiй, затверджує 
результати укладення договорiв з першими власниками та звiт про результати приватного розмiщення облiгацiй.Для придбання облiгацiй особи, 
якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй, якi бажають придбати облiгацiї в перiод укладення договорiв з першими власниками, надають 
Емiтенту заяву на придбання облiгацiй, iз зазначенням кiлькостi облiгацiй, яку вони бажають придбати.На пiдставi отриманих заяв в термiн 
укладення договорiв з першими власниками укладаються договори купiвлi–продажу облiгацiй мiж особою, яка бажає придбати облiгацiї, та 
Емiтентом.
Строк та порядок оплати облiгацiй: продаж протягом всього термiну укладання договорiв з першими власниками вiдбуватиметься за номiнальною 
вартiстю. Валюта, у якiй здiйснюється оплата облiгацiй, - нацiональна. Строк оплати облiгацiй - оплата облiгацiй здiйснюється в термiн 
визначений договором, але не пiзнiше дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками покупець повинен сплатити повну вартiсть 
облiгацiй на рахунок Емiтента.
Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: Облiгацiї обертаються серед обмеженого кола осiб протягом всього термiну їх обiгу. Власниками 
облiгацiй можуть бути юридичнi особи резиденти та нерезиденти України, зазначенi у п. 10 цього проспекту. Право власностi на облiгацiї виникає 
з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах.
Для зарахування на рахунок покупця облiгацiй та можливостi здiйснення з ними операцiй на вторинному ринку та iнших дiй, що не суперечать 
чинному законодавству, покупець облiгацiй повинен вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обранiй ним депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй 
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдкритi у депозитарних установах та в депозитарiї, вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
України.
Випуск облiгацiй вважатиметься таким, що вiдбувся, у разi, якщо буде розмiщено щонайменше одну облiгацiю.
Термiн обiгу облiгацiй серiї C починається з дня, наступного за днем реєстрацiї звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску облiгацiй i закiнчується 31.12.2020 р. 
Порядок виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї С на перший вiдсотковий перiод складає 23% (двадцять 
три вiдсотки) рiчних. Вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї С на другий та наступнi вiдсотковi перiоди встановлюється Наглядовою радою 
товариства не пiзнiше нiж за 20 (двадцяти) календарних днiв до початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду облiгацiй, на який встановлюється 
вiдсоткова ставка, та не може бути меншою нiж облiкова ставка Нацiонального банку, що дiє на дату прийняття рiшення. При цьому Емiтент 
повiдомляє власника облiгацiй про розмiр нової вiдсоткової ставки шляхом письмового повiдомлення на адресу власника облiгацiй протягом 10 
(десяти) календарних днiв з дати встановлення такої вiдсоткової ставки.
Сума вiдсоткового доходу, який пiдлягає виплатi власнику облiгацiй за черговим вiдсотковим перiодом, обчислюється за формулою:
Ki Тi
Ci = --------- x N x ------- ;
100 365
де: Ci – сума вiдсоткового доходу (платежу) в i-му вiдсотковому перiодi на одну облiгацiю;
Кi – розмiр вiдсоткової ставки, встановленої на i-й вiдсотковий перiод;
N – номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
Тi – кiлькiсть днiв в i-му вiдсотковому перiодi (для серiї C - за перший вiдсотковий перiод починаючи з дати зарахування облiгацiй на рахунок у 
цiнних паперах першому власнику);
i – порядковий номер вiдсоткового перiоду.
Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (далi - Центральний 
депозитарiй) вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних 
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати 
вiдсоткового доходу за облiгацiями (далi – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження 
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється шляхом 
переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Центральним депозитарiєм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий  центр), грошових коштiв для здiйснення певної виплати та надання документiв 
визначених Правилами Центрального депозитарiю. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового  центру розпорядження про переказ коштiв 
для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-корреспондентiв для 
виплати власникам/отримувачам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що 
належать до виплати власником облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. 
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй серiї С – з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р.
В термiн погашення облiгацiй власникам облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй в нацiональнiй валютi України (гривнi). Здiйснення 
емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю. Погашення 
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що 
передує дню початку погашення облiгацiй (далi – Реєстр). Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових 
коштах, вiдкритий Центральним депозитарiєм у Розрахунковому  центрi, грошових коштiв для здiйснення погашення та надання документiв 
визначених Правилами Центрального депозитарiю. Центральний депозитарiй надає розпорядження Розрахунковому  центру здiйснити переказ 
коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких 
вiдкрито рахунки власникiв/отримувачiв облiгацiй. Депозитарнi установи та/або депозитарiї-кореспонденти перераховують грошовi кошти 
власникам/отримувачам облiгацiй вiдповiдно до договорiв про обслуговування рахунку в цiнних паперах, укладених з власниками/отримувачами 
облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власником 
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. 
Випуск облiгацiй може бути погашено достроково за iнiцiативою Емiтента. В цьому випадку Емiтент шляхом надсилання персональних 
повiдомлень за 10 (десять) календарних днiв до дати початку дострокового погашення випуску повiдомить власникiв облiгацiй про прийняття 
рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй та про можливiсть пред’явлення облiгацiй до дострокового погашення. У цьому разi, 
Емiтент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облiгацiй до погашення. Нова дата має бути датою наступною за датою закiнчення 
вiдсоткового перiоду, в якому буде прийнято рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй. Строк дострокового погашення не повинен 
перевищувати 1 року. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй приймається Наглядовою радою емiтента. При достроковому 
погашеннi облiгацiй власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод в 
порядку, зазначеному у пiдп. 4 п. 13 та пiдп. 3 п. 14 даного проспекту.Дострокове погашення випуску облiгацiй за вимогою власникiв не 
передбачено.Якщо в депозитарнiй установi вiдсутнiй рахунок власника облiгацiй, на який повинна бути проведена виплата, то розрахунки по 
облiгацiям здiйснюються за особистим зверненням власникiв облiгацiй. Вiдсотки за облiгацiями за час, що минув дати закiнчення погашення 
облiгацiй, не нараховуються i не виплачуються. Кошти, що належать до виплати депонуються на поточному рахунку емiтента до особистого 
письмового звернення власника облiгацiй. У разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї, 
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та /або погасити частину чи повну повну вартiсть облiгацiй, здiйснити викуп облiгацiй, Емiтент повiдомляє про 
це персонально кожного власника облiгацiй простим листом та публiкує iнформацiю у друкованих виданнях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку не менш як за 20 (двадцять) календарних днiв до початку термiну погашення облiгацiй, виплати вiдсоткового доходу, викупу 
облiгацiй. У разi неспроможностi емiтента виконати свої зобов’язання за облiгацiями серiї С, виконання вiдповiдних зобов’язань здiйснюється 
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поручителем згiдно договору поруки вiд 26.11.2014 №1-П. Вiдновлення платоспроможностi емiтента вiдбувається в порядку передбаченому 
Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». 

04.08.2017 67/2/2017

Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

1000.00 10000 Бездокументарні 
іменні 10000000.00 23

Щоквартально, 
протягом 

наступного 
кварталу

579700.00 30.09.2028

Опис Характеристика облiгацiй: iменнi вiдсотковi незабезпеченi серiї D. Розмiр забезпечення - 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй: 70,55 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, Емiтент планує 
використати для закупiвлi матерiалiв, 29,25 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, – для оплати обладнання та устаткування, 0,2 % - для 
оплати робiт, необхiдних для збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту продукцiї, що випускається, та перелiку послуг, що 
надаються.
Джерелом погашення облiгацiй та виплати доходу виступатимуть грошовi кошти Товариства, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i 
оплати iнших обов’язкових платежiв.
Емiтент зобов`язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, 
а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi.
Власники облiгацiй мають право з урахуванням умов розмiщення:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд у встановленi строки;
- подавати облiгацiї Емiтенту для викупу, вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розмiщення.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вище перелiчених прав iз моменту зарахування облiгацiй на їх рахунки у цiнних паперах у 
депозитарних установах. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Порядок приватного розмiщення облiгацiй та їх оплати: Укладання договорiв на придбання облiгацiй вiдбуватиметься за мiсцезнаходженням 
Емiтента (Україна, 14001, м.Чернiгiв, вул. Iндустрiальна,11. Телефон, факс: (0462) 65-38-00).
Дати початку укладення договорiв з першими власниками: 
серiї D – 01.09.2017р.;
Дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками: 
серiї D – 01.11.2017р..
Наглядова рада товариства може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у разi, якщо на 
запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю сплаченi. У разi укладання договорiв з першими 
власниками та оплати 100% вартостi облiгацiй до закiнчення строку укладання договорiв з першими власниками, зазначеного в проспектi емiсiї та 
рiшеннi про розмiщення облiгацiй, можливе дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Рiшення про дострокове 
закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй приймається Наглядовою Радою Товариства. 
Рiшення про затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, рiшення про затвердження результатiв розмiщення 
облiгацiй, звiту про результати розмiщення також приймаються Наглядовою Радою Товариства. Для придбання облiгацiй особи, якi є учасниками 
приватного розмiщення облiгацiй та якi бажають придбати облiгацiї в перiод укладення договорiв з першими власниками, надають Емiтенту заяву 
на придбання облiгацiй, iз зазначенням кiлькостi облiгацiй, яку вони бажають придбати. На пiдставi отриманих заяв в межах строкiв укладення 
договорiв з першими власниками облiгацiй укладаються договори купiвлi–продажу облiгацiй мiж особою, яка бажає придбати облiгацiї, та 
Емiтентом.
Строк та порядок оплати облiгацiй: продаж протягом всього термiну укладання договорiв з першими власниками вiдбуватиметься за номiнальною 
вартiстю. Оплата за облiгацiї проводиться у нацiональнiй валютi України - гривнi. Строк оплати облiгацiй - облiгацiї оплачуються iнвесторами 
виключно грошовими коштами у розмiрах та в термiни, передбаченi договорами купiвлi – продажу облiгацiй, але не пiзнiше дня, що передує дню 
затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками та результатiв розмiщення облiгацiй Наглядовою Радою Товариства. 
Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: Облiгацiї обертаються серед обмеженого кола осiб протягом всього термiну їх обiгу. Власниками 
облiгацiй можуть бути юридичнi особи резиденти та нерезиденти України, зазначенi в п. 12 цього Рiшення. Право власностi на облiгацiї виникає з 
моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах.
Для зарахування на рахунок покупця облiгацiй та можливостi здiйснення з ними операцiй на вторинному ринку та iнших дiй, що не суперечать 
чинному законодавству, покупець облiгацiй повинен вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обранiй ним депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй 
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдкритi у депозитарних установах та в депозитарiї, вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
України.
Випуск облiгацiй вважатиметься таким, що вiдбувся, у разi, якщо буде розмiщено щонайменше одну облiгацiю.
Термiн обiгу облiгацiй серiї D починається з дня, наступного за днем реєстрацiї звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску облiгацiй i закiнчується 30.09.2027 р.
Порядок виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї D на перший вiдсотковий перiод складає 23% 
(двадцять три вiдсотки) рiчних. Вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї D на другий та кожний наступний вiдсотковi перiоди встановлюється 
Наглядовою Радою товариства не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду облiгацiй, на який 
встановлюється вiдсоткова ставка, та не може бути меншою нiж облiкова ставка Нацiонального банку, що дiє на дату прийняття рiшення. При 
цьому Емiтент повiдомляє власника облiгацiй про розмiр нової вiдсоткової ставки шляхом письмового повiдомлення на адресу власника облiгацiй 
протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати встановлення такої вiдсоткової ставки.
Сума вiдсоткового доходу, який пiдлягає виплатi власнику облiгацiй за черговим вiдсотковим перiодом, обчислюється за формулою:
Ki Тi
Ci = --------- x N x ------- ;
100 365
де: Ci – сума вiдсоткового доходу (платежу) в i-му вiдсотковому перiодi на одну облiгацiю;
Кi – розмiр вiдсоткової ставки, встановленої на i-й вiдсотковий перiод;
N – номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
Тi – кiлькiсть днiв в i-му вiдсотковому перiодi (для серiї D за перший вiдсотковий перiод починаючи з дати зарахування облiгацiй на рахунок у 
цiнних паперах першому власнику);
i – порядковий номер вiдсоткового перiоду.
Нарахування та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Центральним депозитарiєм – ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України», вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на 
24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (далi – Реєстр). 
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про 
депозитарну дiяльнiсть.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Центральним 
депозитарiєм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий  центр), грошових коштiв для 
здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених Правилами Центрального депозитарiю.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального 
депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй/утримувачам.
У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, 
Емiтент здiйснює такi утримання. Виплата вiд сотсоткового доходу здiйснюється вiдповiдно до чинного податкового законодаства України. 
У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за 
облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. 
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента, надання Емiтенту 
заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. 
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй серiї D– з 01.10.2027р. по 30.09.2028р. 
Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм – ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», вiдповiдно до 
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Правил Центрального депозитарiю, в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Погашення здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного 
дня, що передує дню початку погашення облiгацiй (далi – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного 
розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть.
Погашення облiгацiй шляхом виплати номiнальної вартостi облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, 
вiдкритий Центральним депозитарiєм у Розрахунковому центрi, грошових коштiв для здiйснення погашення та надання документiв, визначених 
Правилами Центрального депозитарiю.
Центральний депозитарiй надає розпорядження Розрахунковому центру здiйснити переказ коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на 
вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв, у яких вiдкрито рахунки Власникiв облiгацiй.
Депозитарнi установи та/або депозитарiї-кореспонденти перераховують грошовi кошти Власникам облiгацiй вiдповiдно до договорiв про 
обслуговування рахунку в цiнних паперах, укладених з Власниками облiгацiй.
У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облiгацiй, 
Емiтент здiйснює такi утримання.
Якщо дата початку/закiнчення погашення облiгацiй припадає на вихiдний (святковий, неробочий) день за законодавством України, то 
початок/закiнчення погашення облiгацiй вiдбувається у робочий день, що слiдує за вихiдним (святковим, неробочим) днем.
В термiн обiгу облiгацiй, випуск облiгацiй може бути погашено достроково за iнiцiативою Емiтента. В цьому випадку Емiтент шляхом надсилання 
персональних повiдомлень за 10 (десять) календарних днiв до початку дострокового погашення випуску повiдомляє власникiв облiгацiй про 
прийняття рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй. Нова дата початку погашення облiгацiй має бути датою, наступною за датою 
закiнчення вiдсоткового перiоду, в якому буде прийнято рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй. Цiною дострокового погашення 
облiгацiй є номiнальна вартiсть облiгацiй та сума вiдсоткового доходу, що виплачується в порядку, вказаному в пiдпунктах 2), 3), 4) п.13 цього 
Проспекту. Строк дострокового погашення не повинен перевищувати 1 року. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй приймає 
Наглядова рада Емiтента. Дострокове погашення випуску облiгацiй здiйснюється в порядку, передбаченому пiдпунктом 3) п.14 Проспекту. 
Дострокове погашення випуску облiгацiй за вимогою власникiв не передбачено.

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Будiндустрiя" створене 24.01.1996 року на базi заводу залiзобетонних виробiв Украгропромбуду, 
який дiяв з 1958 року.
Товариство створене шляхом приватизацiї державного майна. Засновником товариства є держава в особi регiонального вiддiлення 
фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi. Станом на 31.12.2017 року державної частки в статутному фондi 
товариства немає.
Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю А00 №583508, номер запису 10641050015000234. Дата замiни свiдоцтва про 
державну реєстрацiю 25.03.2011 р.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Будiндустрiя» вiд 23 березня 2011 року Статут 
Товариства приведений у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» та найменування Товариства змiнено з 
Вiдкритого акцiонерного товариства «Будiндустрiя» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДIНДУСТРIЯ». 

Пiдприємство працює самостiйно за приватною формою власностi. 
Товариство має самостiйний баланс, веде оперативний бухгалтерський облiк, складає та подає до контролюючих органiв 
статистичну та податкову звiтнiсть, має розрахунковий рахунок в банку, має круглу печатку зi своїм найменуванням.
Змiн в органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з попереднiм перiодом не вiдбулося

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець року (осiб) - 138, середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв (осiб) - 145, 1 
працiвник, який працював за сумiсництвом. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) (осiб) - 135. Фонд оплати працi штатних працiвникiв (тис.грн.) - 15120,9. Вiдносно попереднього перiоду фонд оплати працi 
збiльшився на 4108,5 тис.грн.
ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" забезпечено спецiалiстами в повному обсязi.
Оплата працi працiвникiв Товариства у 2017 роцi проводилася у вiдповiдностi до законодавства України, Колективного договору та 
iнших Положень, дiючих на ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", у виглядi: тарифних ставок (посадових окладiв), доплат та надбавок, премiй та 
iнших компенсацiйних i заохочувальних виплат. До тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв проводилися виплати доплат 
i надбавок, передбачених Колективним договором, а саме: за роботу у важких i шкiдливих умовах працi, за роботу в нiчний час, за 
керiвництво бригадою, за класнiсть водiям та iншi. З метою стимулювання працiвникiв за виконання та перевиконання планових 
показникiв, зниження собiвартостi продукцiї, проводилися премiювання працiвникiв за загальнi результати роботи за пiдсумками 
роботи за рiк. На виконання норм Колективного договору працiвникам Товариства проводилися iншi заохочувальнi та компенсацiйнi 
виплати: до державних свят (8 Березня), до професiйного свята (Дня будiвельника), iн. Надання працiвникам рiзних видiв соцiальних 
пiльг проводилося з дотриманням вимог Колективного договору ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ". Працiвникам, якi виходять на пенсiю, 
виплачувалась одноразова грошова виплата вiд 0,5 до 1,5 середньомiсячного заробiтку в залежностi вiд стажу роботи. ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ" здiйснює сучасну соцiальну та кадрову полiтику вiдповiдно до чинного законодавства України.

Емiтент входить до асоцiацiї "Промислово-будiвельної групи "Ковальська" з 2008 року. 01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, 4.
Асоцiацiя "Промислово-будiвельна група "Ковальська" - найбiльший в Українi виробник будiвельних матерiалiв та один з провiдних 
девелоперiв. Компанiя об’єднує низку потужних пiдприємств у рiзних сегментах будiвельної галузi, що виконують повний обсяг 
робiт: вiд видобування сировини i виготовлення будiвельних матерiалiв до зведення об’єктiв житлового, комерцiйного та 
соцiального призначення.
Першим кроком ПБГ «Ковальська» у реалiзацiї стратегiї регiонального розвитку став запуск виробництва продукцiї ТМ «Бетон вiд 
Ковальської» у м. Чернiгiв. ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" - одне з найбiльших пiдприємств Чернiгова та областi, що випускає продукцiю 
загальнобудiвельного призначення. Одним з прiоритетних напрямкiв розвитку заводу є виробництво товарного бетону, для чого в 
2008 роцi було встановлено новий бетонозмiшувальний вузол потужнiстю 100 м3 на годину. Також пiдприємство має 2 лiнiї по 
виготовленню багатопорожнинних панелей, формувальнi полiгони, арматурний цех та склади сировини. ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" має 
можливiсть випускати близько 500 найменувань залiзобетонних виробiв, що дає змогу задовольнити найвибагливiших клiєнтiв 
пiвнiчного регiону.

Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi
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Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було. 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

Опис обраної облiкової полiтики наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi", складених вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi

Основним видом дiяльностi товариства протягом перiоду, що перевiрявся, було виробництво залiзобетонних i бетонних виробiв. 
Реалiзацiя продукцiї вiдбувається в межах України. Дiяльнiсть товариства є сезонною, оскiльки в холоднi перiоди року зменшуються 
об'єми реалiзацiї бетонiв i розчинiв, залiзобетону (будiвництво взимку призупиняється). 
За результатами дiяльностi в 2017 роцi вироблено:
- залiзобетону - 23 442 м3;
- бетону товарного - 68 894 м3,
- розчину товарного - 11 843 м3.
Окрiм продукцiї власного виробництва Товариство реалiзує продукцiю ТМ "Siltek", фiгурнi елементи мостiння, цемент в мiшках та 
iн.
Основними конкурентами пiдприємства є ПП "Ростбуд", ТОВ "Танак", ТОВ "Трiумф" м.Чернiгiв.
Основнi замовники ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" протягом 2017 року були: ДП "Укрсiвербуд" ЗАТ "ДСК" м.Чернiгiв; ТОВ "Основа-
Буд-7" м. Чернiгiв; ТОВ "НИВА 2008 м. Чернiгiв"; КТ ТОВ "Полiссяєвробуд" м. Чернiгiв, ТОВ "Чернiгiвський Елеватор" м. Борзна; 
ТОВ "ДЕНАР-ЛЮКС" м. Чернiгiв; ПП "Трансвiт" м. Прилуки; ТОВ ПГ "Бреч" м. Корюкiвка; ТОВ "БУДПОСТАЧ ПЛЮС" м. Київ та 
iншi. 
Основнi постачальники ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" протягом 2017 року:
Щебiнь - ТОВ "Омелянiвський кар"єр" с. Горщик, Коростенський р-н, Житомирська обл.; ПРАТ "ТНК "ГРАНIТ" с. Бiлошицi 
Коростеньський р-н Житомирська обл.;
Цемент - ПАТ "Подiльський цемент", Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н., с.Гуменцi;
Метал - ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" м. Кривий рiг; ТОВ "Союзметал плюс" м. Чернiгiв; 
Пiсок - ТОВ "Оборонпромбуд" м. Славутич, ТОВ "Атомспецбуд-Славутич" м. Славутич, ТОВ ВКФ "Промкомплект" м. Славутич, 
ТОВ "ЛОГIСТИК ТРАНС ЛАЙН" 

Iнженерними службами були розробленi та впровадженi органiзацiйно-технiчнi заходи, спрямованi на реконструкцiю та ремонт 
технiчного обладнання, iнженерних мереж i технологiчного оснащення пiдприємства, освоєння виробництва нових видiв продукцiї, а 
також на полiпшення умов i охорони працi працюючих, а саме:
- утепленi кришки пропарювальних камер дiлянки №3;
- замiнено утеплення паропроводу мiж дiлянкою № 2 та № 3;
- замiнено ведучi колеса на козлових кранах КК 12,5 № 4594 та № 2114;
- замiнено дiюче освiтлення на ЛЕД в формувальному цеху;
- замiнено стрiчки на конвеєрi №5 вивантаження щебеню;
- придбано та замiнено фiльтрувальнi елементи на силосах цементу;
- капiтально вiдремонтовано токарний станок;
- вiдремонтованi побутовi примiщення арматурного цеху;
- здiйснено капiтальний ремонт гiдравлiчного приводу фронтального навантажувача UN - 53 №1;
- капiтально вiдремонтований двигун бульдозера Т – 170 №2;
- вiдремонтовано залiзодорожне полотно по вулицi Ушинського;
- очищено каналiзацiйнi мережi гiдродинамiчним способом;
- реконструйовано дiючий водопровiд на артезiанськiй свердловинi;
- здiйснено ямковий ремонт дорожнього покриття по вулицi Iндустрiальна;
- частково замiнено вiкна в цеху перекриття, арматурному цеху, реммайстернi;
- замiнено металевi ємностi хiмiчних домiшок на полiмернi;
- замiнено бокову та торцеву броню на бетонозмiшувачi MSO-3000 БСУ SIMEM;
- виконувалися iншi поточнi роботи по ремонту i вiдновленню транспорту, спец. технiки та обладнання.

Протягом звiтного перiоду правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афiлiйованими особами не було.

Згiдно з даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 29 921 тис.грн., в т.ч.:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 16 408 тис.грн.;
- машини та обладнання 10 660 тис.грн.;
- транспортнi засоби 1 331 тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 643 тис.грн.;
- незавершенi капiтальнi вкладення 467 тис.грн.;
- iншi основнi засоби 412 тис.грн.
Протягом 2017 року надiйшло основних засобiв на суму 1316 тис.грн., в т.ч.:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 170 тис.грн.; 
- машини та обладнання 294 тис.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 104 тис.грн.;
- незавершенi капiтальнi вкладення 658 тис.грн.;
- iншi основнi засоби 90 тис.грн.
Протягом звiтного року та на дату складання фiнансової звiтностi основнi засоби не передавались у заставу та не iснує обмежень 
щодо їх використання та розпорядження. 
Негативним фактором є знос технологiчного обладнання. Значнi кошти йдуть на позаплановi ремонти автотракторної технiки, 
кранiв, електрообладнання пiдприємства, станкiв та обладнання арматурного цеху.
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Проблеми, з якими стикається ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ", є спiльними для всiх iнших пiдприємств на сьогоднiшньому етапi розвитку 
економiки. Розвиток пiдприємництва в Українi знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд 
загальних економiчних умов, впевненостi та доходiв споживачiв, рiвня попиту на продукцiю та послуги, що надає пiдприємство, 
наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, пiдприємства в Українi зараз вiдчувають вплив ризику появи 
конкурентiв, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатностi розвитку iнфраструктури (наприклад, дорiг, комунальних 
та побутових послуг), ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та податкового впливу на дiяльнiсть пiдприємства.
Основнi фiнансово-економiчнi проблеми пов'язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi на сьогоднiшнiй день, 
неплатоспроможнiстю замовника у зв'язку з загальним економiчним станом, неможливiстю виконання договорiв, форс-мажорними 
обставинами (стихiйне лихо, аварiї, i т.д.).
Серед найбiльш iстотних полiтичних проблем можна вiдокремити нестабiльнiсть грошової одиницi, що впливає на вартiсть 
сировини та матерiалiв, якi закуповуються, унеможливлюючи спрогнозувати собiвартiсть продукцiї, а, вiдповiдно, рiвень 
прибутковостi (збитковостi). 

За звiтний перiод Товариством штрафiв та пенi сплачено на загальну суму 15707,56 грн

Товариство фiнансування не отримувало.

Укладених, але не виконаних договорiв товариство не має.

Товариства має намiр розробити комплекс заходiв, спрямованих на зростання обсягiв реалiзацiї у профiльнiй сферi, впровадити 
заходи щодо пiдвищення привабливостi для клiєнтiв; звернути увагу на доцiльнiсть здiйснення матерiальних витрат та оптимiзацiю 
витрат на оплату працi, керуючись принципами розумної економiї та обачливостi, здiйснити пошук внутрiшнiх резервiв для 
скорочення витрат товариства.
У 2018 роцi планується покращити фiнансовий стан пiдприємства шляхом:
- зменшення собiвартостi продукцiї за рахунок бiльш рацiонального використання фiнансових, матерiальних та трудових ресурсiв, 
бiльш ефективного управлiння витратами;
- збiльшення виручки вiд реалiзацiї через пiдвищення об’ємiв продаж;
- оптимiзацiї рекламної дiяльностi з метою просування продукцiї на новi ринки збуту;
- пiдвищення продуктивностi працi за допомогою зменшення витрат працi в розрахунку на одну одиницю продукцiї. 
Загалом, 2018 рiк планується закiнчити з показниками фiнансово-господарської дiяльностi кращими, нiж в минулому роцi, та 
отримати прибуток.

За звiтнiй рiк витрат на дослiдження та розробку було на загальну суму 1705,54 грн.: це лабораторнi дослiдження робочих мiсць

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдстокiв активiв станом на початок року, за 
2017 рiк вiдсутнi.

Закритий випуск облiгацiй серiї А та серiї В протягом 2013 року, у 2015 роцi облiгацiй серiї С та у 2017 роцi облiгацiй серiї D.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних 
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого 
призначення: 23977.000 22533.000 0.000 0.000 23977.000 22533.000

будівлі та споруди 14455.000 13734.000 0.000 0.000 14455.000 13734.000

машини та обладнання 8232.000 7607.000 0.000 0.000 8232.000 7607.000

транспортні засоби 607.000 490.000 0.000 0.000 607.000 490.000

земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 683.000 702.000 0.000 0.000 683.000 702.000

2. Невиробничого 
призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інвестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 23977.000 22533.000 0.000 0.000 23977.000 22533.000

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв - 29921 тис.грн., залишкова вартiсть 22533 тис.грн, знос 7388 тис.грн., що становить 25%. З 
них:
- будiвлi та споруди - первiсна вартiсть - 16408 тис.грн., залишкова - 13734 тис.грн, знос -2674 тис.грн., що становить 16%;
- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 10660 тис.грн., залишкова - 7607 тис.грн, знос - 3053 тис.грн., що становить 29%;
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- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 1331 тис.грн., залишкова - 290 тис.грн, знос - 841 тис.грн., що становить 63%;
- iнструмент, прилади, iнвентар(меблi), iншi основнi засоби, - первiсна вартiсть - 643 тис.грн., залишкова - 235 тис.грн, знос - 408 
тис.грн., що становить 37%;
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 412 тис.грн., знос - 412 тис.грн., що становить 100%;
- незавершенi капiтальнi вкладення - первiсна вартiсть - 467 тис.грн., знос - 0 тис.грн.
Товариство проводить оновлення основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих 
активів (тис. грн) 8032.000 9336.000

Статутний капітал (тис. грн.) 1010.000 1010.000

Скоригований статутний капітал 
(тис. грн) 1010.000 1010.000

Опис Розрахунок проводився вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 № 485

Висновок Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал Товариства вiдповiдає вимогам законодавства та розмiр чистих активiв 
перевищує зареєстрований статутний фонд на 7022 тис. грн. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами 
(відсоток річних) Дата погашення

Кредити банку X 0.000 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами X 19800.000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): X 19800.000 X X

Зобов'язання за облiгацiями 06.02.2015 9800 23 31.03.2021

Зобов'язання за облiгацiями 04.08.2017 10000 23 30.09.2028

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом):

X 0.000 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 2848.000 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X

Інші зобов’язання та забезпечення X 9600.000 X X

Усього зобов’язань та забезпечень X 32248.000 X X

Опис: Податковi зобов'язання у розмiрi 2848 тис. грн - це вiдстроченi податковi зобов'язання, роз'яснення по яким 
наведено в п.20 Примiток до Фiнансової звiтностi
Iншi зобов'язання - це торгова кредиторська заборгованiсть (3760 тис.грн), заборгованiсть за отриманими авансами 
(2298 тис.грн), заборгованiсть за розахунками з оплати працi (1739 тис.грн), iншi поточнi зобов'язання (1803 
тис.грн).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид 
продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**)

у грошовій 
формі 

(тис.грн.)

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**)

у грошовій 
формі (тіс. 
грн.)

у відсотках до всієї 
реалізованої 
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Залiзобетон, 
м.куб. 23441.75 73156.55 22.5 22798.12 64131.05 22.02

2 Бетон товарний, 
м.куб. 68893.94 80256.17 66.13 68893.94 68680.57 66.54

3 Розчин 
товарний, м.куб. 11842.80 10667.79 11.37 11842.80 8934.72 11.44

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках)

1 2 3
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1 Матерiали 85.53

2 Витрати на оплату працi 7.88

3 Iнше (амортизацiя основних засобiв, витрати на соц. заходи, послуги, забезп. майб. 
витрат,товари) 6.59

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

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

23.02.2017 27.02.2017 Відомості про проведення загальних зборів

19.04.2017 20.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.06.2017 23.06.2017 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «РФС-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31275766

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14000, м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 2538 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**

не заповнюється не заповнюється не 
заповнюється не заповнюється

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою 
України

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає

Номер та дата договору на проведення аудиту 20/1
22.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту 22.11.2017
29.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 50400

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «РФС-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31275766

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14005, м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 2538 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**

не заповнюється не заповнюється не 
заповнюється не заповнюється

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською 
палатою України

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає

Номер та дата договору на проведення аудиту 20/1
22.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту 22.11.2017
29.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 50400
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Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Будiндустрiя» (надалi - Компанiя) за перiод з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
ДУМКА
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Будiндустрiя» (надалi – «Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий 
стан (балансу) на 31 грудня 2017 року, звiту про сукупний дохiд (фiнансовi результати), звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв 
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 року, та її 
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 
«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних 
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в цьому звiтi незалежного аудитора. 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему 
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи  припущення про безперервнiсть дiяльностi як 
основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших 
реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї. 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Метою аудиту було отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 
помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано 
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм 
того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi 
процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, 
пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським 
персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний 
сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi 
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 
модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або 
умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та 
подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-
якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту;
- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо 
їх про всi зв’язки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо 
вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, 
що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
До цього додається фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2017 рiк:
- «Звiт про фiнансовий стан» (баланс)
- «Звiту про сукупний дохiд» (фiнансовi результати)
- «Звiт про змiни в капiталi» (звiт про власний капiтал)
- «Звiт про рух грошових коштiв»
- Примiтки
Керiвник групи iз виконання завдання, заступник директора ТОВ «РФС-АУДИТ» - В.В. Рядська
Дата пiдпису: 29 березня 2018 року

-

-

-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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 2017 1 0

2 2016 1 0

3 2015 1 0
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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): Iншого нема 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): Iншого нема Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про 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): Позачерговi збори не скликались Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 
товариства Позачерговi збори не скликались

Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення

Черговi збори 
вiдбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення

Позачерговi збори не 
скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5

членів наглядової ради - акціонерів 0

членів наглядової ради - представників акціонерів 0

Стр. 24 из 52



членів наглядової ради - незалежних директорів 2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) Не проводила

Не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

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 ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ" комiтети не створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради ПАТ 
"БУДIНДУСТРIЯ" комiтети не створено

У складi наглядової ради ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" комiтети не створено
У складi наглядової ради ПАТ "БУДIНДУСТРIЯ" комiтети 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) Iншого нема

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): Iншого нема X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

Так Ні

X
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Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 
товариства 

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) 20 квiтня 2017 року

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

так, створено 
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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 Так Ні Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

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): Iншi документи вiдсутнi

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 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет-

сторінці 
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НКЦПФР про ринок 
цінних паперів 

акціонерному 
товаристві

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 
відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так

Інформація про склад органів управління 
товариства Так Так Так Так 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 Так Так Ні Ні Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 
протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Iншого нема

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Рiшення про змiну аудитора прийнято 
Наглядовою радою Товариства

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

Інше (запишіть) Iншого нема

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

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним  інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 
(так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом 
останніх трьох років? Так

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: Кодекс не приймався 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не приймався 
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

Кодекс не приймався

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БУДIНДУСТРIЯ" за ЄДРПОУ 01349644

Територія за КОАТУУ 7410136600

Організаційно-правова 
форма господарювання за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності за КВЕД 23.61

Середня кількість 
працівників 145

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 14001, м. Чернiгiв, вул. Iндустрiальна, 11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
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за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

На дату переходу на 
міжнародні 
стандарти 

фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0

первісна вартість 1001 0 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 23977 22533 13036

первісна вартість 1011 29263 29921 13036

знос 1012 5286 7388 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 124 132 88

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 291

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 24101 22665 13415

II. Оборотні активи

Запаси 1100 13756 13528 4309

Виробничі запаси 1101 0 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1576 1304 3358

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 524 330 385

з бюджетом 1135 63 63 12

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 308 468 347

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 2100 1922 1185

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
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резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розділом II 1195 18327 17615 9596

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 42428 40280 23011

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

На дату переходу на 
міжнародні 
стандарти 

фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1010 1010 1010

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 15089 15089 0

Додатковий капітал 1410 403 403 403

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7166 -8470 -3205

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 9336 8032 -1792

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2662 2848 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 19800 19800 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 
періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 22462 22648 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 6182 3760 23809

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 1399 1739 753

за одержаними авансами 1635 2097 2298 146

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0
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Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 952 1803 95

Усього за розділом IІІ 1695 10630 9600 24803

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 42428 40280 23011

Примітки

Примiтки детально розшифровуються в роздiлi "Примiтки до фiнансової 
звiтностi", складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi: "Основнi засоби", "Iнвестицiї", "Запаси", "Грошовi кошти та їх 
еквiваленти", "Торгова дебiторська заборгованiсть", "Торгова кредиторська 

заборгованiсть", "Iнша дебiторська заборгованiсть", "Iнша кредиторська 
заборгованiсть", "Аванси виданi", "Аванси отриманi", "Капiтал", "Податок на 

прибуток", "Виплати працiвникам", "Заборгованiсть з оплати працi".

Керівник Авраменко Людмила Михайлiвна

Головний бухгалтер Шаталова Свiтлана Валентинiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БУДIНДУСТРIЯ" за ЄДРПОУ 01349644

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 146096 112481

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 124086 ) ( 95660 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
  прибуток 2090 22010 16821

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 925 1386

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 6442 ) ( 5832 )

Витрати на збут 2150 ( 12584 ) ( 7955 )

Інші операційні витрати 2180 ( 2002 ) ( 979 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 1907 3441

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 112 110

Інші фінансові доходи 2220 0 0
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Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 3137 ) ( 4181 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 0 2071

 збиток 2295 ( 1118 ) ( 630 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 186 -238

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
  прибуток 2350 0 0

 збиток 2355 ( 1304 ) ( 392 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1304 -392

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0

Витрати на оплату праці 2505 0 0

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0

Амортизація 2515 0 0

Інші операційні витрати 2520 0 0

Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4040000 4040000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4040000 4040000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.32 -0.10

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.32 -0.10

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Примiтки детально розшифровуються в роздiлi "Примiтки до фiнансової 
звiтностi", складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi: "Доход", "Капiтал", "Собiвартiсть реалiзацiї та витрати", "Податок на 
прибуток".

Керівник Авраменко Людмила Михайлiвна

Головний бухгалтер Шаталова Свiтлана Валентинiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БУДIНДУСТРIЯ" за ЄДРПОУ 01349644

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період
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За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 126793 99707

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 4 3

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 75362 58154

Надходження від повернення авансів 3020 211 249

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 93 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 6278 201

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 157472 ) ( 116024 )

Праці 3105 ( 11778 ) ( 8311 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3197 ) ( 2288 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11957 ) ( 7902 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 14079 ) ( 16213 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 311 ) ( 370 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 7100 ) ( 811 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2847 6395

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 101

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 626 ) ( 509 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -626 -408

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 10000 0
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Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 12399 ) ( 4377 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2399 -4377

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -178 1610

Залишок коштів на початок року 3405 2100 490

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 1922 2100

Примітки

Примiтки детально розшифровуються в роздiлi "Примiтки до фiнансової 
звiтностi", складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi: "Основнi засоби", "Грошовi кошти та їх еквiваленти", "Доход", 
"Собiвартiсть реалiзацiї та витрати". 

Керівник Авраменко Людмила Михайлiвна

Головний бухгалтер Шаталова Свiтлана Валентинiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БУДIНДУСТРIЯ" за ЄДРПОУ 01349644

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних 
активів, утримуваних для продажу та груп 
вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 
інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553 0 0 0 0
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Зменшення (збільшення) іншої поточної 
дебіторської заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 
періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних 
активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за розрахунками 
з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за розрахунками 
зі страхування

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за розрахунками 
з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 
періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних 
зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

3375 X 0 X 0
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Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом, за непрямим - 
не заповнюється.

Керівник Авраменко Людмила Михайлiвна

Головний бухгалтер Шаталова Свiтлана Валентинiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БУДIНДУСТРIЯ" за ЄДРПОУ 01349644

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року 4000 1010 15089 403 0 -7166 0 0 9336

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 1010 15089 403 0 -7166 0 0 9336

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 -1304 0 0 -1304

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0
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власникам 
(дивіденди)

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0

Залишок на 
кінець року 4300 1010 15089 403 0 -8470 0 0 8032

Примітки

Iншi змiни в капiталi - це вiдстроченi податковi зобов'язання на суму дооцiнки 
основних засобiв.

Станом на 31.12.2017 статутний капiтал товариства становить 1010 тис. грн., 
додатковий вкладений капiтал - 403 тис. грн. (це частина нерозподiленого 

прибутку на розрахований розмiр коригування статутного капiталу у зв’язку iз 
застосуванням iндексiв гiперiнфляцiї за перiод 1997-2000 рокiв). Протягом 

звiтного перiоду емiсiї акцiй не було. Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно 
з опцiонами та iншими контрактами, немає. Акцiй, що належать самому 

товариству або його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам, немає.

Керівник Авраменко Людмила Михайлiвна
Головний бухгалтер Шаталова Свiтлана Валентинiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток
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1. Загальнi вiдомостi
Загальна iнформацiя про Товариство
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «БУДIНДУСТРIЯ» (надалi – Товариство)
Скорочена назва ПАТ «БУДIНДУСТРIЯ»
Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування) було створено в процесi приватизацiї державного майна та зареєстровано 
виконавчим комiтетом Чернiгiвської Ради Народних депутатiв 24 сiчня 1996 року
Юридична та фактична адреса. вулиця Iндустрiальна, 11, Чернiгiв, 14001, Україна.
фактична адреса спiвпадає з юридичною
Органiзацiйно-правова форма. акцiонерне товариство 
Країна реєстрацiї Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство www.bud-industria.at.ua
Адреса електронної пошти office@budindustria.com.ua
На 31 грудня 2017 р. Товариство має статус дочiрнього пiдприємства ТОВ «Цитадель-реєстратор», яке володiє 92,9% акцiями 
Товариства. Материнське пiдприємство не складає консолiдованої фiнансової звiтностi. 
Товариство не має асоцiйованих пiдприємств фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Акцiї Товариства не мають обiгу на бiржi. 
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства
Основними видами дiяльностi Товариства є: виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв, а також оптова торгiвля 
будiвельними матерiалами.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство
Незважаючи на певну стабiлiзацiю, яка вiдбулась протягом 2017 року економiчне середовище України знаходитися пiд значним 
негативним впливом чинникiв, якi стали наслiдком внутрiшньої полiтичної кризи, що була пiдсилена зовнiшньою складовою 
(агресивна полiтика iншої країни по вiдношенню до України). За таких обставин iнфляцiйнi процеси мають значний негативний вплив 
на пiдприємницьку дiяльнiсть.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на 
дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його оцiнок 
керiвництвом.
2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
Принципи пiдготовки звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
Валютою складання фiнансової звiтностi є українська гривня, i всi суми округленi до тисяч. 
Безперервнiсть дiяльностi 
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi, що припускає реалiзацiю активiв i 
погашення зобов'язань у нормальному процесi дiяльностi Товариства. 
Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо подальшого нарощування обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та 
скорочення операцiйних витрат, що дозволить подолати збитковiсть операцiйної дiяльностi, полiпшити фiнансовий стан та результати 
дiяльностi у 2018 роцi. 
Вiдповiдно, Товариство продовжує застосовувати допущення безперервностi дiяльностi при пiдготовцi представленої фiнансової 
звiтностi. 
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики
Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi, за винятком випадкiв, вiдзначених 
нижче. Такими виключеннями є основнi засоби, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, фiнансовi iнвестицiї, якi доступнi для 
продажу i вiдображаються за справедливою вартiстю. Вiдповiдно до вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» 
фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання, функцiональною валютою якого є валюта країни з гiперiнфляцiйною економiкою, 
незалежно вiд пiдходу – за iсторичною чи поточною собiвартiстю – має бути виражена в одиницi вимiру, що дiє в кiнцi звiтного 
перiоду. Балансова вартiсть статутного капiталу, що iснували за станом на 31 грудня 2000 року, була скоригована з урахуванням 
гiперiнфляцiї на основi змiни загальної купiвельної спроможностi української гривнi шляхом застосування вiдповiдних iндексiв, якi 
публiкуються Мiнiстерством статистики України. Для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ з 1 сiчня 2001 року 
економiка України бiльше не вважається гiперiнфляцiйною.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях: позики виданi та дебiторська заборгованiсть. 
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Позики виданi та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному ринку, та по яких 
встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по амортизованiй собiвартостi з використанням методу 
ефективного вiдсотку. Прибутки та збитки по таких активах вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку 
знецiнення таких активiв, а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з термiном погашення менше 
12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по 
сумнiвних боргах.
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном погашення класифiкуються в якостi 
тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво Товариства має намiр i можливiсть утримувати їх до термiну погашення. 
Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення враховуються амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Протягом представлених у звiтностi перiодiв часу Товариство не мало активiв, якi утримуються до погашення. 
Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, що вiдбулася одна або кiлька подiй, 
якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив, величину якого 
можна надiйно розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше 
невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, ознаки можливого банкрутства 
боржника. Ознаки, що свiдчать про знецiнення дебiторської заборгованостi, Товариство розглядає на рiвнi окремих активiв. 
При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв 
вiдшкодування, сум понесених збиткiв, i коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi 
збитки можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних тенденцiй. 
Величина збитку вiд знецiнення фiнансового активу, який вiдображається за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж 
його поточною балансовою вартiстю i приведеною величиною майбутнього грошового потоку, який генерується даним фiнансовим 
активом, дисконтованого iз застосуванням первiсної ефективної процентної ставки. 
Збиток вiд знецiнення вiднiмається безпосередньо вiд балансової вартостi фiнансового активу, за винятком торгiвельної дебiторської 
заборгованостi, балансова вартiсть якої зменшується з використанням рахунка резерву. У випадку визнання торговельної дебiторської 
заборгованостi безнадiйною, така заборгованiсть списується за рахунок вiдповiдного резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше 
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списаних сум вiдображають по кредиту рахунка резерву. Змiни резерву вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно зв'язане з подiєю, що 
мала мiсце пiсля визнання знецiнення, ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через звiт про сукупний дохiд. При 
цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати амортизовану 
вартiсть, яка була б визначена у випадку, якби знецiнення не визнавалося.
Визнання та списання фiнансових активiв
Покупка або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо або правилами даного 
ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на 
себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у 
вiдношеннi даного фiнансового активу.
Товариство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у 
випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же 
час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує 
вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування.
Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати 
даний фiнансовий актив.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
Товариство вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних зобов'язань.
Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що дорiвнює справедливої вартостi 
отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов’язанi з угодою.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання враховуються по амортизованiй собiвартостi. Амортизована собiвартiсть 
фiнансового зобов'язання – це вартiсть зобов'язання, визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, 
плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання.
Зобов’язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12 
календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: кредиторську заборгованiсть по торгiвельних i iнших операцiях.
Торговельна й iнша кредиторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю, i надалi враховується за 
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка.
Товариство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну зобов'язань.
Зменшення корисностi активiв 
Товариство проводить перевiрку вартостi своїх активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують 
iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення.
У випадку виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного активу з метою визначення розмiру 
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу, 
Товариство оцiнює вартiсть одиницi, що вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При 
можливостi застосування обґрунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi 
одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi потоки. Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як найбiльше з двох 
значень: справедлива вартiсть за винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. При визначеннi вартостi активу у 
використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до 
оподатковування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.
Якщо вартiсть будь-якого активу, що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) виявляється нижче його балансової 
вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує грошовi потоки) зменшується до розмiру його вартостi, що 
вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнаються у звiтi сукупний дохiд. 
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак того, що збиток вiд знецiнення основних засобiв, вiдображений в 
попереднi перiоди, бiльш не має мiсця або змiнився убiк його зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом 
сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його 
вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що була б 
визначено, якби по цьому активi (генеруючiй одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку 
вiд знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд.
Основнi засоби
Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх: 
а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для 
адмiнiстративних цiлей; 
б) використовуватимуть , за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за 
характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи: 
- Земельнi дiлянки,
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої.
- Машини та обладнання.
- Транспортнi засоби.
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
- Iншi основнi засоби.
Товариство вiдображає основнi засоби за моделлю переоцiненої вартостi. 
Переоцiнки проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз 
застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду, але не рiдше одного разу на п’ять рокiв. Переоцiнка проводиться 
обов’язково, якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд його балансової вартостi
Пiсля проведеної переоцiнки об’єкта основних засобiв суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховують пропорцiйно 
до змiни первiсної балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. 
Сума дооцiнки балансової вартостi об'єкта основних засобiв включається до складу власного капiталу, а сума уцiнки – до складу 
витрат.
При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх 
уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу накопиченого прибутку з одночасним зменшенням 
iншої статтi власного капiталу. 
Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, а також частку в накладних витратах, 
безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя таких активiв починається з моменту введення їх в експлуатацiю тим же 
способом, що i для iнших об'єктiв основних засобiв. Товариство регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi незавершеного 
будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi об'єктiв незавершеного будiвництва.
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Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого доходу з балансовою вартiстю 
вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки. 
Амортизацiя
Об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. 
Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується лiнiйним методом щодо їх переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної 
вартостi протягом термiну їхнього корисного використання.
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
Клас Строк корисної експлуатацiї, рокiв
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 40-60
Машини та обладнання 10-20
Транспортнi засоби 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-10
Iншi основнi засоби 3-10
Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується використовувати об'єкт до закiнчення його 
фiзичного термiну служби i можливi в результатi лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi.
Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї аналiзуються i при необхiдностi 
коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року. 
Запаси
Запасами визнаються активи, якi: 
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - товари; 
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова продукцiя; 
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг – сировина, 
покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси. 
Собiвартiсть запасiв включає:
- всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом 
вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням. 
- Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
- витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - прямi витрати (з сировини, матерiалiв, 
комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та iнших прямих витрат). Вони також включають систематичний розподiл 
постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. Розподiл постiйних 
виробничих накладних витрат на витрати, пов’язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування.
- та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на 
розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно 
обертаються. Оцiнена сума резерву по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до 
складу собiвартостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе грошовi кошти в банках i в касi, а 
також короткостроковi депозити, що вiдкриваються на термiн не бiльш 90 днiв. 
Негрошовi розрахунки. 
Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв або iнших негрошових розрахункiв, 
визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих активiв, що будуть отриманi або поставленi в результатi негрошових 
розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї. 
Негрошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також 
пiдсумки показникiв по операцiйнiй дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв. 
Акцiонерний капiтал
Статутний капiтал 
Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових 
акцiй вiдображають у складi капiталу як зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої вартостi 
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий капiтал. 
Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв 
Власнi дольовi iнструменти, викупленi Товариством (власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв), виключаються з капiталу. При викупi 
статутного капiталу, визнаного в складi капiталу, сума оплаченого вiдшкодування, що включає прямi витрати, вiдображають за 
вирахуванням сум оцiненого податку на прибуток як вирахування з величини власного капiталу. Викупленi акцiї класифiкуються як 
власнi акцiї викупленi i вiдображаються в звiтностi як зменшення капiталу.
Сума, виручена в результатi наступного продажу або повторного розмiщення власних викуплених акцiй, визнається як прирiст 
власного капiталу, а прибуток або збиток, що виникають у результатi даної операцiї, включаються до складу / виключаються зi складу 
нерозподiленого прибутку. Прибуток або збиток вiд покупки, продажу, випуску або погашення власних акцiй, викуплених у 
акцiонерiв, не вiдображають у звiтi про сукупний дохiд. 
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiй по викупу акцiй власної емiсiї.
Дивiденди 
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були 
оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної дати, а 
також оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi. 
Дохiд
Продаж товарiв
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов:
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi 
ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до 
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покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, при наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за 
вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i права 
власностi визначається за умовами контракту. 
Виручка вiдображається за вирахуванням вiдповiдних знижок та податку на додану вартiсть.
У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається за справедливою вартiстю 
отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива вартiсть 
отриманих товарiв або послуг не може бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд вiдображається за справедливою вартiстю 
переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. 
Договори на надання послуг 
Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли Товариство отримує пiдтвердження з боку замовника щодо оплати вартостi послуг. 
Витрати, пов’язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi про сукупнi доходи в перiодi їх виникнення.
Вiдсотки 
Вiдсотки вiдображають з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи i витрати включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до одержання вiд фiнансових активiв, а 
також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття фiнансових активiв, що доступнi для продажу.
Усi витрати, пов’язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, за 
винятком тих витрат, що пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв i активiв, якi вiдносяться на 
їхню собiвартiсть.
Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання, обчисленого за методом ефективного вiдсотка 
прибутковостi активу.
Податок на прибуток
Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдстрочений податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, що дiють або набрали 
чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений податки i 
визнаються в звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або 
безпосередньо в складi капiталу, оскiльки вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або 
безпосередньо в складi капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у вiдношеннi оподатковуваного 
прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображають у складi операцiйних 
витрат. 
Вiдкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового 
збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй 
звiтностi. Балансова сума вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках, що дiють або набрали чинностi на кiнець 
звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод погашення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi 
перiоди податкових збиткiв. В звiтi про фiнансовий стан розрахованi вiдкладенi податковi активи i зобов'язання згораються (взаємно 
залiковуються). Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i перенесених на 
майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань. 
Прибуток/збиток на акцiю. 
Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку, що припадає на частку акцiонерiв 
Товариства, на середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом звiтного перiоду. Розбавлений прибуток на 
акцiю визначається шляхом коригування прибутку або збитку, що припадає на акцiонерiв Товариства, i середньозваженої кiлькостi 
звичайних акцiй в обiгу з урахуванням передбачуваної конвертацiї всiх розбавляючих потенцiйних звичайних акцiй у звичайнi акцiї. 
Протягом звiтного перiоду привiлейованих акцiй Товариство не емiтувало.
Виплати працiвникам
Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про сукупний 
дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо короткострокових  винагород працiвникам дисконтування не застосовуються, а 
вiдповiднi витрати визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв.
Товариство здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi Колективним договором, умовами контрактiв та 
iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi (премiї, матерiальна допомога, 
одноразовi допомоги на навчання, медичне обслуговування та iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i 
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники.
Формування забезпечення на оплату премiй та бонусiв здiйснюється у вiдповiдностi до умов, якi визначаються Колективним 
договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi. 
Забезпечення на оплату премiй та бонус визнаються зобов’язанням за наявностi таких умов:
а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати;
б) Товариство визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, або
в) минула практика Товариства чiтко вказує на суму його конструктивного зобов'язання.
Протягом звiтного перiоду Товариство не передбачало виплат будь-яких премiй чи бонусiв, якi б вимагали необхiднiсть визнання 
зобов’язань щодо забезпечення виплат по вiдповiдних програмах.
По програмах з визначеним внеском Товариство визнає зобов’язання та витрати у сумi єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ розраховувався шляхом застосування до суми загальної рiчної 
заробiтної плати кожного працiвника ставки в розмiрi 22%. При цьому зобов’язання оцiнюється на недисконтованiй основi пiсля 
вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, то сума такого перевищення 
вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх перiодiв, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутнiх 
платежiв, або буде повернута Товариству.
По програмах з визначеною виплатою Товариство визнає зобов’язання таким чином: теперiшня вартiсть зобов’язання на дату 
складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус невизнана вартiсть ранiше наданих послуг мiнус 
справедлива вартiсть активiв програми на дату складання звiтностi. Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участi у 
програмах з визначеною виплатою
Застосування нових та/або переглянутих стандартiв фiнансової звiтностi та тлумачень до них
Перерахованi нижче змiни стандартiв стали обов'язковими з 1 сiчня 2017 року, але не мали суттєвого впливу на подання фiнансової 
звiтностi Товариства.
«Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» - Поправки до МСФЗ (IAS) 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i набирають чинностi для рiчних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 
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«Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованим збиткiв» - Поправки до МСФЗ (IAS) 12 (випущенi 19 сiчня 2016 року i 
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).
Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 2014-2016 рр. (Випущенi 8 грудня 2016 року i набирають 
чинностi, в частинi застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 12 - для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї 
дати).
Новi стандарти i iнтерпретацiї
Опублiковано низку нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 
або пiсля цiєї дати, i якi Товариство не застосовує достроково:
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань 
були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi iнших 
сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою 
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi 
лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На 
практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного 
збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської 
заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi 
суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї 
фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської 
заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. 
Товариство проводить оцiнку впливу цього стандарту на його фiнансову звiтнiсть. Оцiнка буде завершена до випуску скороченої 
промiжної фiнансової звiтностi Товариства за 1 квартал 2018 року.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущений 28 травня 2014 року з змiнами, внесеними 12 квiтня 2016 р i 
вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 
Новий стандарт запроваджує ключовий принцип, вiдповiдно до якого виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги 
передаються клiєнту, за цiною операцiї. Будь-якi окремi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки i 
ретроспективнi знижки з цiни за договором, як правило, розподiляються на окремi елементи. Якщо розмiр винагороди змiнюється з 
якої-небудь причини, слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до суттєвого ризику перегляду. Витрати, пов'язанi з 
отриманням та укладенням договорiв з клiєнтами, повиннi бути капiталiзованi та амортизованi протягом термiну надходження 
економiчних вигод вiд договору. Очiкується, що зазначений стандарт не буде мати впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата вiдшкодування» (випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi 
для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Роз'яснення врегулює питання про визначення дати 
операцiї з метою визначення валютного курсу, що використовується при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або їх 
частини) у разi припинення визнання негрошового активу або негрошового зобов'язання, що виникли в результатi передоплати в 
iноземнiй валютi. В даний час Товариство проводить оцiнку того, як роз'яснення вплине на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 
або пiсля цiєї дати). 
Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї в звiтностi щодо операцiй оренди. Всi 
договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до 
отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує 
класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель 
облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв 
оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв 
оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Вiдносно облiку 
оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець 
продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх в 
звiтностi. Товариство проводить оцiнку впливу цього стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (випущений 18 травня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). Вимоги цього стандарту не будуть мати впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток» (побачило свiт 7 червня 2017 року i набуває чинностi для 
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). В даний час Товариство проводить оцiнку впливу цього 
стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
«Продаж або внесок активiв в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство iнвестором» - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та 
МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються на дату, яка буде 
визначена Радою по МСФО, або пiсля цiєї дати).
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй» (випущенi 20 червня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» i МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" - Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 
(випущенi 12 вересня 2016 року i набирають чинностi в залежностi вiд обраного пiдходу: для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2018 року або пiсля цiєї дати - для органiзацiй, що вибрали тимчасове виключення, i для рiчного перiоду, з якого органiзацiя вперше 
почала застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 - для органiзацiй, якi вибрали пiдхiд накладення).
Переведення до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi - Поправки до МСФЗ (IAS) 40 (випущенi 8 грудня 2016 року i 
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 i МСФЗ (IAS) 28 
(випущенi 8 грудня 2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Характеристики дострокового погашення, який передбачає негативну компенсацiю - Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 (випущенi 12 
жовтня 2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Довгостроковi частки участi в асоцiйованих органiзацiях i спiльних пiдприємствах - Поправки до МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 12 
жовтня 2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, 2015-2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS) 12 i МСФЗ (IAS) 23 
(випущенi 12 грудня 2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати) .
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» (випущенi 7 лютого 2018 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Товариства.
4. Застосовуванi облiковi оцiнки, допущення i фактори невизначеностi 
Застосування облiкової полiтики вимагає вiд керiвництва Товариства формування суджень, оцiнок i допущень у вiдношеннi 
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балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi неможливо визначити на пiдставi зовнiшнiх джерел. Керiвництво Товариства визначає 
облiковi оцiнки i допущення виходячи з минулого досвiду й iнших факторiв, що є суттєвими для обставин функцiонування 
товариства. Подальшi фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зроблених оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з ними допущення 
переглядаються на постiйнiй основi. Скоригованi облiковi оцiнки, якi використовуються в бухгалтерському облiку, вiдображаються у 
перiодi коли робиться їх перегляд, якщо таке коригування вiдноситься тiльки до цього перiоду, або в перiодi перегляду i наступних 
перiодах, якщо таке коригування пов’язано як зi звiтним так i з майбутнiми перiодами. Ретроспективнi перерахунки не здiйснюються.
Суттєвi судження керiвництва Товариствам при застосуваннi облiкової полiтики
Нижче представленi суттєвi судження, за винятком тих, якi мiстять у собi розрахунок облiкових оцiнок (приведенi в роздiлi «Основнi 
джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок»), якi керiвництво Товариства зробило в процесi застосування облiкової 
полiтики i якi мають найбiльший вплив на суми, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.
Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок
Найбiльш значнi областi, якi вимагають застосування оцiнок i допущень керiвництва, стосуються:
основних засобiв;
торгiвельної й iншої дебiторської заборгованостi;
оцiнки товарно-матерiальних запасiв;
термiну корисного використання i лiквiдацiйної вартостi основних засобiв;
знецiнення активiв;
оподатковування (поточний i вiдкладений податок).
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за їх справедливою (ринковою) вартiстю. Ринкова вартiсть об’єкта основних 
засобiв представляє собою вартiсть, по якiй цей об'єкт можна обмiняти при здiйсненнi угоди мiж двома добре обiзнаними, бажаючими 
зробити таку угоду i незалежними друг вiд друга сторонами на комерцiйнiй основi пiсля належного вивчення ринку. Ринкова вартiсть 
об'єктiв основних засобiв заснована на ринковiй вартостi аналогiчних об'єктiв.
Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть показується в звiтностi по чистiй можливiй цiнi реалiзацiї за винятком резерву по сумнiвних боргах. 
Резерв по сумнiвних боргах розраховується на пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При 
створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальнi економiчнi умови, специфiку галузi й iсторiю роботи з 
покупцем.
Невизначеностi, пов’язанi зi змiнами фiнансового становища покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть уплинути на 
величину i час створення резерву по сумнiвних боргах.
Оцiнка товарно-матерiальних запасiв
На звiтну дату Товариство тестує запаси на наявнiсть надлишкiв i застарiлих запасiв й визначає резерв по застарiлим запасам та 
запасам, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно уплинути на величину необхiдного резерву по 
застарiлим запасам та запасам, що повiльно обертаються.
Термiн корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
Об'єкти основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням лiнiйного методу та методу суми одиниць 
продукцiї протягом усього термiну їх корисного використання, що розраховується вiдповiдно до бiзнес-планiв i операцiйними 
розрахунками керiвництва Товариства у вiдношеннi даних активiв. 
Фактори, здатнi вплинути на оцiнку термiну корисної служби i лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв, мiстять у собi:
змiна ступеня експлуатацiї активiв;
змiна технологiї обслуговування активiв;
змiна в законодавствi; i
непередбаченi операцiйнi обставини.
Кожний з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних 
засобiв.
Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних термiнiв корисного використання активiв. Такий аналiз 
проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi 
вигоди Товариству.
Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається на предмет виявлення ознак таких активiв, що свiдчать про наявнiсть 
знецiнення. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може бути не вiдшкодована, 
Товариство оцiнює вартiсть активiв, що вiдшкодовується. Така оцiнка приводить до необхiдностi прийняття ряду суджень у 
вiдношеннi довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У свою чергу цi прогнози є 
невизначеними, оскiльки будуються на допущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнi ринковi умови. Наступнi i 
непередбаченi змiни таких допущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого 
результату в порiвняннi з представленим у данiй фiнансовiй звiтностi.
Для оцiнки вартостi використання розрахункова величина майбутнiх грошових потокiв дисконтується до поточної вартостi з 
використанням ставки дисконтування (подвiйна облiкова ставка НБУ, що дiє на кiнець звiтного року), яка вiдображає поточну 
ринкову оцiнку вартостi грошей i ризикiв, характерних для даних активiв. У 2016 та 2017 роках Товариство не визнавало i не 
вiдновлювало збиткiв вiд знецiнення. 
Резерв по сумнiвних боргах 
Товариство формує резерв по сумнiвних боргах для облiку розрахованих збиткiв, викликаних нездатнiстю клiєнтiв здiйснити 
необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво Товариства виходить iз власної оцiнки поточної 
економiчної ситуацiї, розподiлу непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi по термiнах її виникнення, прийнятої практики 
списання, платоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу. Змiни в економiцi, галузi або в специфiчних умовах замовника можуть 
вимагати коригувань резерву по сумнiвних боргах, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi. Бiльш докладна iнформацiя про резерв по 
сумнiвних боргах утримується в Примiтках 11, 13.
Забезпечення (резерви)
Складнiсть оцiнки забезпечень обумовлена невизначенiстю майбутнiх подiй, що впливають на дiяльнiсть Товариства. Невизначенiсть, 
у свою чергу, зумовлює ризик, тобто можливiсть вiдхилення фактичних витрат вiд очiкуваних. Тому для оцiнки забезпечення 
враховуються ймовiрнiсть майбутнiх подiй. Такi оцiнки здiйснюються на основi судження керiвництва Товариства з урахуванням: 
попереднього досвiду подiбних операцiй, додаткових свiдчень, якi є наслiдком подiй пiсля дати балансу.
Оподаткування
Поточнi податки 
Українське податкове законодавство характеризується частими змiнами. Бiльш того, трактування його норм податковими органами у 
вiдношеннi господарських операцiй i дiяльностi Товариства може не збiгатися з трактуваннями керiвництва. В результатi податковi 
органи можуть заперечувати правильнiсть вiдображення операцiй, i Товариство може бути обкладено додатковими податками, 
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штрафами i пенями, що може досягати значних розмiрiв. В Українi термiн давностi позову, застосовуваний у вiдношеннi податкових 
зобов'язань, що пiдлягають перевiрцi податковими органами, складає три роки, що передують року перевiрки. 
Вiдкладенi податковi активи
Вiдкладенi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i визнаються по всiх невикористаних податкових збитках у тiй мiрi, у 
якiй є ймовiрним одержання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можуть бути зарахованi податковi збитки, цiлком або 
частково. Оцiнка даної ймовiрностi вiдображає судження, яке базується на очiкуваних показниках. При оцiнцi ймовiрностi наступного 
використання вiдкладеного податкового активу враховуються рiзнi фактори, що включають минулi результати операцiйної дiяльностi, 
план операцiйної дiяльностi, закiнчення термiну дiї перенесення податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо 
фактичнi результати вiдрiзняються вiд цих оцiнок або якщо цi оцiнки повиннi бути скоригованi у майбутньому, то це може вплинути 
на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi i рух грошових коштiв Товариства. Якщо в результатi будь-якої подiї оцiнка 
суми вiдкладених податкових активiв, що може бути реалiзованою у майбутньому знижується, дане зниження визнається в звiтi про 
сукупний прибуток. 
Процентнi ставки, що впливають на справедливу вартiсть активiв. 
Процентнi ставки, що використовувалися для розрахунку балансової вартостi безпроцентних/наданих по низькiй ставцi позикових 
коштiв визначалися керiвництвом Товариства на основi подвiйної облiкової ставки НБУ на дату визнання такого активу. 
5. Визначення справедливої вартостi 
Деякi пункти облiкової полiтики Товариства i примiток до звiтностi вимагають визначення справедливої вартостi, як для фiнансових, 
так i для нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть визначалася для цiлей оцiнки та/або розкриття iнформацiї на 
пiдставi зазначених нижче методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, якi були зробленi при визначеннi 
справедливої вартостi, розкривається в примiтках по визначених активах i зобов'язаннях.
Основнi засоби 
Пiсля визнання Товариство застосовує для оцiнки об’єктiв основних засобiв модель переоцiненої вартостi, за якою первiсно визнана 
собiвартiсть зменшується на суму накопиченої амортизацiї з подальшим її коригуванням до рiвня справедливої вартостi та будь-якi 
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Незалежна оцiнка основних засобiв була проведена станом на 31.12.2014 року. Переоцiнка здiйснюється не рiдше одного разу на п’ять 
рокiв. Керiвництвом проводиться монiторинг iндикаторiв, якi вказують про необхiднiсть проведення переоцiнки основних засобiв для 
випадкiв, коли справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдрiзняється вiд балансової бiльше нiж на 10%. В такому випадку 
визначення балансової вартостi проводиться iз залученням незалежних експертiв.
Запаси
Справедлива вартiсть запасiв, визначається на основi вартостi їхньої можливої реалiзацiї в ходi нормальної дiяльностi за винятком 
витрат на передпродажну пiдготовку, i розумного чистого прибутку (маржi), заснованої на додаткових витратах, необхiдних для 
завершення створення запасiв i для здiйснення їхнього продажу.
Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть торговельної й iншої довгострокової дебiторської заборгованостi розраховується як приведена вартiсть 
майбутнiх потокiв коштiв, дисконтованих за подвiйною облiковою ставкою НБУ, яка розраховується на початок мiсяця, в якому було 
визнано такий фiнансовий актив. 
6. Основнi засоби
Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк, що базується на оцiнках за справедливою (ринковою) вартiстю, тис.грн.
Показник Класи основних засобiв Всього
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi 
основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення 
Балансова (переоцiнена) вартiсть на 31.12.15 15 347 9 154 933 244 0 427 26 105
валова (переоцiнена) вартiсть 16 238 10 161 1 331 450 209 427 28 816 
накопичена амортизацiя 891 1 007 398 206 209 0 2 711 
Довiдково: балансова вартiсть без врахування переоцiнок 3 382 6 020 224 356 427 10 409
надiйшло за 2016 рiк 
валова балансова вартiсть 205 89 113 447 854
нараховано амортизацiї 892 1127 326 117 113 2575
вибуло за 2016 рiк 
валова (переоцiнена) вартiсть 407 407 
амортизацiя 
Балансова (переоцiнена) вартiсть на 31.12.16 
валова (переоцiнена) вартiсть 16 238 10 366 1 331 539 322 467 2 9263
накопичена амортизацiя 1 783 2134 724 323 322 5 286
Довiдково: балансова вартiсть без врахування переоцiнок 3 190 5 578 165 245 467 9 645
надiйшло за 2017 рiк 
валова балансова вартiсть 170 294 104 90 658 1316
нараховано амортизацiї 891 919 117 85 90 2102
вибуло за 2017 рiк 
валова (переоцiнена) вартiсть 658 658
амортизацiя 
Балансова (переоцiнена) вартiсть на 31.12.17 
валова (переоцiнена) вартiсть 16 408 10 660 1 331 643 412 467 29 921
накопичена амортизацiя 2 674 3 053 841 408 412 7 388
Довiдково: балансова вартiсть без врахування переоцiнок 2 993 5 307 140 138 467 9 045

Iнша iнформацiя
тис. грн.
Сума, 
тис. грн. Пояснення
Балансова вартiсть ОЗ, що надiйшла 658 
Капiтальнi вкладення за рiк 658 Придбання основних засобiв та здiйснення капiтальних вкладень.
Сума сплачених авансiв у складi незавершених капiтальних вкладень на 31.12.2017 - 
Протягом звiтного року та на дату складання фiнансової звiтностi основнi засоби не передавались у заставу, та не iснує обмежень 
щодо їх використання та розпорядження. 
7. Iнвестицiї
Склад iнвестицiй у фiнансовi активи
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тис. грн.
на 31.12.2017 року на 31.12.2016 року
Довгостроковi iнвестицiї оцiнюванi по амортизованiй вартостi (довгостроковi позики виданi) 132 124
Короткостроковi iнвестицiї оцiнюванi по амортизованiй вартостi - всього 1 772 1 884
- торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 1 386 1 599
- позики виданi 386 285
8. Запаси
Iнформацiя про склад запасiв
тис. грн.
Група запасiв Залишок станом на
на 31.12.2017 на 31.12.2016
Сировина i матерiали 6 508 9 807
резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (0) (0)
Сировина i матерiали, нетто 6 508 9 807
Готова продукцiя та незавершене виробництво 3 514
резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (89) (100)
Готова продукцiя та незавершене виробництво(нетто) 6 300 3 414
Товари 742 555
резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (22) (20)
Товари, нетто 720 535
Разом запаси 13639 13 876
резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються (111) (120)
Разом запаси, нетто 13528 13 756
Iнформацiя про рух резерву по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються
тис. грн.
Група запасiв Залишок на 31.12.2016 р. Сторновано (-),
Нараховано (+) в 2017 р. Залишок на 31.12.2017 р.
Готова продукцiя 100 (11) 89
Товари 20 2 22
Разом: 120 (9) 111
9. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Iнформацiя про залишки грошових коштiв
Найменування показника Залишок у валютi зберiгання 
на 31.12.2017 на 31.12.2016
Розрахунковi рахунки 
в гривнях, тис. грн. 1919 2 093
Каса 
в гривнях, тис. грн. 3 7
Разом: 1922 2 100
10. Торгова дебiторська заборгованiсть
До складу торгової дебiторської заборгованостi (нетто) Товариства включена заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзовану 
продукцiю та наданi послуги на суму 1 304 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 1 576 тис. грн.). 
Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi по розрахунках з покупцями та замовниками термiн оплати по якiй ще не настав на 
дату складання звiтностi, а також прострочену дебiторську заборгованiсть. Така заборгованiсть є безпроцентною та погашається в 
ходi звичайної дiяльностi й вiдображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахункiв за мiнусом оцiненої суми резерву 
сумнiвних боргiв. 
Нижче представлений аналiз заборгованостi покупцiв i замовникiв:
тис. грн.
Показник 31.12. 2017 р. 31.12. 2016 р. 
Поточна i не знецiнена 901 1 239
Прострочена, але не знецiнена 
- з затримкою платежу до 30 днiв 308 259
- з затримкою платежу вiд 30 до 60 днiв 43 
- з затримкою платежу вiд 60 до 90 днiв 14 
- з затримкою платежу вiд 90 до 120 днiв 36 
- з затримкою платежу вiд 120 до 365 днiв 2 8
- з затримкою бiльше 1 року 70
Разом прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть 403 337
Знецiнена в iндивiдуальному порядку 236 476
Резерв пiд знецiнення 236 (476)
Разом заборгованiсть покупцiв i замовникiв 1 304 1 576
Торгова дебiторська заборгованiсть Товариства не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими 
активами. 
Рух резерву по сумнiвних боргiв
тис. грн. 
Показник 31.12. 2017 р. 31.12. 2016 р. 
На 1 сiчня 476 690
Нарахування резерву за рiк 233 51
Використано резерву 433 122
Сторновано резерву 40 143
На 31 грудня 236 476
11. Торгова кредиторська заборгованiсть
До складу торгової кредиторської заборгованостi Товариства включена заборгованiсть перед постачальниками за придбану сировину, 
необоротнi активи та отриманi послуги на суму 3 760 тис. грн. (на 31 грудня 2016 - 6182 тис. грн.). 
Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi по розрахунках з постачальниками, термiн оплати по якiй ще не настав на дату 
складання звiтностi, а також прострочену кредиторську заборгованiсть. Така заборгованiсть вiдображається за сумою виставлених 
постачальниками рахункiв. Справедлива вартiсть зобов'язань у складi кредиторської заборгованостi суттєво не вiдрiзняється вiд її 
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балансової вартостi.
Нижче представлений аналiз кредиторської заборгованостi перед постачальниками:
тис. грн. 
Показник 31.12. 2017 р. 31.12. 2016 р. 
Поточна - всього 3 757 6182
Прострочена - всього 3 0
Разом заборгованостi перед постачальниками 3 760 6182
Кредиторська заборгованiсть Товариства не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими 
активами. 
12. Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi Товариства включена заборгованiсть бюджету по податку на додану вартiсть, 
заборгованiсть по розрахунках з працiвниками за виданими позиками, заборгованiсть фонду соцiального страхування по лiкарняним 
виплатам, та iнша дебiторська заборгованiсть на 467 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 524 тис. грн..). 
Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим законодавством щодо 
повернення сум податку на додану вартiсть, законодавством щодо загальнообов’язкового державного соцiального страхування, 
укладеними договорами.
По позицiях, за якими термiни погашення прямо не визначаються договiрними вiдносинами, заборгованiсть вважається поточною. 
Заборгованiсть вiдображається за сумою погашення за мiнусом оцiненої суми резерву сумнiвних боргiв. 
Нижче представлений склад iншої дебiторської заборгованостi:
тис. грн. 
Показник 31.12. 2017 р. 31.12. 2016 р. 
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом за податками та зборами 1 1
Теперiшня вартiсть поточної заборгованостi по розрахунках з працiвниками за виданими позиками 386 285
Розрахунки з пдв по неотриманих податкових накладних 59 
Iнша дебiторська заборгованiсть 23 22
Разом iншої дебiторської заборгованостi 468 308
13. Iнша кредиторська заборгованiсть
Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi (в основному: податок на додану вартiсть, податок на землю, податок з доходiв 
фiзичних осiб, екологiчний податок), термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим законодавством. По iнших позицiях 
термiни погашення кредиторської заборгованостi прямо не визначаються договiрними вiдносинами, тому вона не вважається 
простроченою. 
Така заборгованiсть вiдображається за сумою погашення. 
Нижче представлений склад iншої кредиторської заборгованостi:
тис. грн.
Показник 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Заборгованiсть по нарахованих податках та зборах, окрiм податку на прибуток: 629 361
Плата за землю 27 23
податок з доходiв фiзичних осiб 129 64
Екологiчний податок та плата за надра 4 3
податок на додану вартiсть 459 265
iншi податки i збори (вiйськовий збiр) 10 6
Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по облiгацiям 1 148 568
Iнша кредиторська заборгованiсть 26 23
Разом : 1 803 952
14 . Аванси виданi
До складу авансiв виданих Товариства включена заборгованiсть постачальникiв у зв’язку зi здiйсненням передоплати на закупiвлю 
матерiалiв, енергоносiїв, покупних комплектуючих виробiв та послуг на суму 330 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 524 тис. грн.). 
Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових активiв, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнiх надходжень 
матерiальних активiв та послуг за мiнусом сплачених сум податку на додану вартiсть, що компенсується у вiдповiдностi до норм 
дiючого податкового законодавства. 
Нижче представлений склад авансiв виданих:
тис. грн.
Показник 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Аванси пiд закупiвлю матерiалiв 88 43
Аванси пiд отримання послуг 242 481
Разом аванси виданi 330 524
15. Аванси отриманi
До складу авансiв отриманих Товариства включена заборгованiсть перед покупцями за майбутнi поставки готової продукцiї та послуг 
на суму 2 298 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.- 2097 тис. грн.). 
Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових зобов’язань, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнiх поставок 
виробленої продукцiї та послуг за мiнусом отриманих сум податку на додану вартiсть, що вiдраховуються до бюджету у вiдповiдностi 
до норм дiючого податкового законодавства. 
Нижче представлений склад авансiв отриманих:
тис. грн.
Показник 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Аванси пiд реалiзацiю продукцiї власного виробництва 2 298 2097
Разом аванси отриманi 2 298 2097
16. Дохiд
Iнформацiя про склад отриманих доходiв Товариства
тис. грн.
Вид доходу 2017 рiк 2016 рiк
I. Продаж товарiв та послуг - всього 146 096 112 481
в т.с. по основних групах продукцiї 
Залiзобетон та бетони 141782 105 121
продукцiя Siltek 1251 219
iнша продукцiя (ФЕМ) 2547 3 021
будiвельнi товари 514 3 600
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послуги будiвельного транспорту та механiзмiв 2 520
Продукцiя реалiзується в основному для будiвельних органiзацiй Чернiгова та Києва.
Iншi операцiйнi доходи (нетто) включають наступне:
тис. грн.
Вид доходу (прибутку) 2017 р. 2016 р.
Прибуток вiд реалiзацiї запасiв 551 1008
Дохiд вiд списання заборгованостi 93 208
Отриманi вiдсотки банку за розмiщення грошових коштiв на розрахунковому рахунку 93 
Дохiд вiд оприбуткування запасiв (металолому) 171 136
Отриманi штрафи,пенi 3 32
Дохiд вiд сторнування резерву на знецiнення запасiв 9 
Iншi операцiйнi доходи 5 2
Разом 925 1386
Фiнансовi доходи включають наступне:
тис. грн.
Вид доходу 2017 р. 2016р.
Дохiд вiд визнання теперiшньої дисконтованої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi 112 9
Отриманi вiдсотки вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках 101
Разом 112 110
17. Капiтал
Загальна кiлькiсть дозволених до випуску зареєстрованих простих iменних (звичайних) акцiй складає станом на 31.12.2017 року 4 040 
000 штук ( станом на 31.12.2016 р. 4 040 000 штук ) номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Всi випущенi простi iменнi 
(звичайнi) акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста iменна (звичайна) акцiя надає право одного голосу. 
Товариство не випускало привiлейованих акцiй. 
Товариство не викупало акцiй власної емiсiї та не здiйснювало емiсiї акцiй протягом 2017-2016 рокiв.
Акцiонерний капiтал був скоригований з урахуванням гiперiнфляцiї, як описано у Примiтцi 3.
Iнформацiя про рух звичайних акцiй
Показник 2017 2016
штук грн. штук грн.
Випущено звичайних акцiй на початок звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 4 040 000 1 010 000 4 040 000 1 010 000
Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 402885,73
Х 402885,73
Випущенi акцiї на початок звiтного року 4 040 000 1 412885,73 4 040 000 1 412885,73
Випущено звичайних акцiй на кiнець звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 4 040 000 1 010 000 4 040 000 1 010 000
Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 402 885,73
Х 402 885,73
Випущенi акцiї на кiнець звiтного року 4 040 000 1 412885,73 4 040 000 1 412885,73
Дивiденди
Товариство у звiтному роцi не приймало рiшення про виплату дивiдендiв.
Заборгованiсть по ранiше оголошених дивiдендах станом на 31.12.2017 року складає 11 тис. грн. (на 31.12. 2016 року – 11 тис. грн.).
Прибуток на акцiю 
Прибуток на акцiю розраховується шляхом розподiлу чистого прибутку, що припадає на частку власникiв простих iменних 
(звичайних) акцiй Товариства, на середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом зазначеного перiоду. 
У Товариства немає потенцiйних розбавляючих звичайних акцiй, вiдповiдно, розбавлений прибуток на акцiю дорiвнює базовому 
прибутку на акцiю. 
18. Запозичення 
Станом на 31.12.2015 року в обiгу знаходились облiгацiї серiї В та серiї С.
Загальна кiлькiсть облiгацiй серiї В 10 000 штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї складає 1000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 
коп.) Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй станом на 31.12.2015 року складає 10 000 тис. грн. плюс нарахованi вiдсотки 195 тис. 
грн.
06.02.2015 року Товариством було зареєстровано емiсiю облiгацiй (номер свiдоцтва 22/2/2015-Т). Загальний обсяг емiсiї – 9 800 000 
грн. (9 800 штук номiнальною вартiстю 1000 грн). Дати початку укладення договорiв з першими власниками серiї C – 18.02.2015 року. 
Дата погашення облiгацiй – 31.03.2021 року. Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй станом на 31.12.2015 року складає 9 800 тис. грн. 
плюс нарахованi вiдсотки 568 тис. грн.
Вiдсоткова ставка по облiгацiям серiї С на перший вiдсотковий перiод складає 23% (двадцять три вiдсотки) рiчних. Мета 
використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй: 72,52 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, планується 
використати для закупiвлi матерiалiв; 27,33 % ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, – для оплати обладнання та устаткування; 
0,15 % - для оплати робiт, необхiдних для збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту продукцiї, що випускається, та 
перелiку послуг, що надаються.
Станом на 31.12.2017 року та 31.12.2016 року в обiгу знаходились облiгацiї серiї В та С. 
Загальна кiлькiсть облiгацiй серiї В 10 000 штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї складає 1000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 
коп.).
Загальна кiлькiсть облiгацiй серiї С 9800 штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї складає 1000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 коп.). 
Номiнальна вартiсть серiї складає 9 800 000,00 грн. плюс нарахованi вiдсотки 568,0 тис. грн..
На 31 грудня 2017 року довгостроковi позики по емiтованих облiгацiях представленi наступним чином:
Показник На 31.12.2017 року На 31.12.2016 року
Середньо-зважена процентна ставка, % Сума, тис. грн. Середньо-зважена процентна ставка, % Сума, тис. грн.
Облiгацiї Серiя А 23 10 000,00 
Облiгацiї Серiя В 23 10 368 23 10 000,00
Облiгацiї Серiя С (568) 23 10 368
За вирахуванням поточної частини (примiтка 14) 19 800 (568)
Разом: 23 10 000,00 19 800
Фiнансовi зобов’язання за емiтованими облiгацiями вiдображаються за амортизованою вартiстю. Ефективна ставка не вiдрiзняється 
вiд номiнальної.
19. Собiвартiсть реалiзацiї та витрати
Собiвартiсть реалiзацiї включає наступнi статтi: 
тис. грн.
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Стаття витрат 2017 р. 2016 р.
Матерiали 106128 76 903
Товари 3416 6 306
Витрати на оплату працi 9782 6 943
Витрати на соцiальнi заходи 2153 1 513
Амортизацiя основних засобiв 1570 2 078
Послуги 35 1 016
Забезпечення майбутнiх виплат i платежiв 1002 901
Разом 124 086 95 660
Витрати на збут (комерцiйнi витрати)
В розрiзi елементiв витрат до складу комерцiйних витрат включене наступне: 
тис. грн.
Стаття витрат 2017 р. 2016 р.
Витрати на оплату працi 419 279
Витрати на соцiальнi заходи 94 62
Транспортнi витрати та iншi послуги 125 138
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 5
Роялтi 11899 7441
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 47 30
Разом 12 584 7955
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати включають наступнi статтi:
тис. грн. 
Стаття витрат 2017 р. 2016 р
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 442 463
Матерiальнi витрати 264 94
Витрати на оплату працi 3535 2854
Витрати на соцiальнi заходи 709 555
Податки, крiм податку на прибуток 22 157
Послуги 982 1291
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 473 399
Iншi 15 19
Разом 6 442 5 832
Iншi операцiйнi витрати (нетто)
Iншi операцiйнi витрати включають наступне:
тис. грн.
Вид витрат (збитку) 2017 р. 2016 р.
Фiнансовий результат вiд iншої реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 61 34
Витрати по сумнiвних боргах 232 51
Штрафи, пенi 16 3
Витрати на харчування за шкiдливi умови працi 137 96
Внески до Асоцiацiї ПБГ «Ковальська» та безповоротна фiнансова допомога 741 386
Одноразовi виплати працiвникам 511 121
Вiдрахування до Пенсiйного фонду на одноразовi виплати працiвникам 57 22
Iншi операцiйнi витрати 247 266
Разом 2 002 979
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають наступне: тис. грн.
Вид витрат (збитку) 2017 р. 2016р.
Вiдсотковi витрати за облiгацiями 3 137 4181
Разом 3137 4181
20. Податок на прибуток
Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Згiдно з Податковим кодексом, ставка податку на 
прибуток становить у 2017 - 2018 роках 18%.
Товариство розрахувало суму вiдстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2017 року за ставками податку на прибуток, що будуть 
дiяти, коли вiдстроченi податковi активи та зобов’язання, як очiкується будуть використанi. 
Складовi витрат з податку на прибуток такi за 2017 та 2016 роки:
тис. грн.
Показник 2017 рiк 2016 рiк
Витрати з поточного податку на прибуток 0 19
Змiни вiдстрочених податкiв – виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 186 (257)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 186 (238)
Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток i сумою бухгалтерського збитку, помноженого на податкову ставку за рiк, що 
закiнчується 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, є таким:
тис. грн.
Показник 2017 рiк 2016
Прибуток (збиток) до оподаткування (1118) (630)
Нормативна ставка податку 18 18
Теоретичнi витрати (доходи) з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки (201) (113)
Ефект вiд переоцiнки тимчасових рiзниць 186 (257)
Ефект вiд змiни ставки податку 
Податковий ефект статей, що не зменшують базу оподаткування, або не враховуються для цiлей оподаткування (нетто) 201 132
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 186 (238)
Станом на 31 грудня 2017 року вiдстроченi податковi активи i зобов’язання та їх рух включають:
тис. грн.
Показник на 31.12.2017 Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць у звiтi про сукупнi доходи на 31.12. 2016
Вiдстроченi податковi зобов’язання: 
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Основнi засоби 2910 (55) 2965
Разом: 2910 (55) 2965
Вiдстроченi податковi активи: 
Запаси (резерв на знецiнення) 20 (2) 22
Торгова дебiторська заборгованiсть (резерв сумнiвних боргiв) 42 (44) 86
Iнща дебiторьска заборгованiсть 0 (33) 33
Виплати працiвникам (забезпечення витрат на оплату вiдпусток) 0 (162) 162
Разом: 62 (241) 303
Вiдстроченi податковi зобов’язання,
чиста сума 2848 186 2662
Природа тимчасових рiзниць є такою:
Основнi засоби – рiзницi в методах нарахування амортизацiї та методах оцiнки строку корисного використання, що залишився, 
рiзницi в капiталiзацiї.
Запаси – рiзницi в методах оцiнки запасiв та перiодах визнання.
Торгова дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть – рiзниця в перiодах визнання.
Виплати працiвникам – рiзницi в перiодах визнання.
21. Виплати працiвникам
Загальнi витрати на персонал 
тис. грн.
Стаття витрат 2017 рiк 2016 рiк
Заробiтна плата 15372 11 385
Вiдрахування ЄСВ 3253 2 388
Разом 18625 13 773
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої 
суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть протягом днiв оплачуваної 
вiдпустки вiдповiдно до норм дiючого в Українi законодавства, як забезпечення.
Простроченої заборгованостi по виплатi заробiтної плати на 31.12.2017 року немає.
Виплати при звiльненнi
Вiдповiдно до Колективного договору та умов контрактiв Товариство забезпечує своїх працiвникiв одноразовими допомогами, якi 
виплачуються при виходi на пенсiю. Розмiр цих зобов'язань залежить вiд стажу роботи, рiвня компенсацiйних виплат, а також розмiру 
пенсiй, виплачуваних вiдповiдно до колективного договору. Товариство фiнансує цi зобов'язання, коли суми зобов'язань пiдлягають 
сплатi.
В 2017 роцi сума таких виплат склала 19 тис. грн. Протягом 2017-2016 рокiв виплати при звiльненнi працiвникiв у зв’язку iз виходом 
на пенсiю не здiйснювались.
Програми з визначеними внесками
Програми з визначеними внесками являють собою внески до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування за 
своїх працiвникiв у розмiрi, визначеному чинним законодавством України, на базi нарахованого доходу працiвникам до утримання 
податку на доходи фiзичних осiб. У Товариства не iснує законодавчого або добровiльно прийнятого зобов'язання виплачувати iншi 
вiдрахування у вiдношеннi даних виплат. 
Витрати по нарахованих сумах ЄСВ протягом 2017 року становили 3253тис. грн. ( в 2016 роцi – 2 388 тис. грн.)
Сплаченi суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (ЄСВ) в 2017 роцi 3196 тис. грн.( в 2016 роцi – 
2288 тис. грн.)
Кредиторська а заборгованiсть по сплатi єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (ЄСВ) на 31.12.2017 
року складає 139 тис. грн. i є поточною ( на 31.12.2016 р. кредиторська заборгованiсть фонду становила 82 тис. грн.).
У звiтi про сукупний дохiд сумарнi витрати по сплатi ЄСВ вiдображенi у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, 
якi виконують працiвники.
22. Заборгованiсть з оплати працi
До складу заборгованостi з оплати працi Товариства включена заборгованiсть з оплати працi з врахуванням забезпечень на оплату 
невикористаних днiв вiдпусток працiвникiв, по нарахованому єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне 
страхування (ЄСВ) на загальну суму 1 739 тис. грн. ( на 31.12.2016 р. – 1399 тис. грн.). 
Стаття мiстить суми заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим законодавством щодо загальнообов’язкового 
державного соцiального страхування, а також умовами внутрiшнiх регламентiв Товариства, якими регулюються питання оплати 
працi. 
Така заборгованiсть вiдображається за сумою погашення. 
Нижче представлений склад кредиторської заборгованостi з оплати працi:
тис. грн.
Показник 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Заборгованiсть з оплати працi 535 413
Забезпечення на оплату невикористаних днiв вiдпусток 1 065 904
Заборгованiсть по ЄСВ (з врахуванням пенi та штрафiв) 139 82
Разом : 1 739 1 399
23. Оренда
Операцiйна оренда
Земельнi дiлянки на територiї України, на яких розташованi виробничi потужностi Товариства, є власнiстю держави. Товариство 
здiйснює платежi по земельному податку, сума якого розраховується з урахуванням загальної площi займаних земельних дiлянок i 
мiсця їх розташування. Сума земельного податку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року склала 866 тис. грн. та орендної плати за 
користування земельною дiлянкою 4 тис. грн. ( За 2016 рiк 828 тис. грн. та 3 тис. грн. вiдповiдно).
Товариство використовує земельнi дiлянки на пiдставi державного акту про постiйне землекористування II-ЧН №002759-93 вiд 
21.02.1995 року та орендує земельнi дiлянки за договором операцiйної оренди № 93 вiд 18.07.2016 року, термiн дiї якого минає 
30.06.2021 року. 
Нижче представлена iнформацiя про очiкуваний графiк майбутнiх платежiв за земельну дiлянку, орендовану у мунiципальної влади за 
договором невiдмовної оренди: 
тис. грн.
Перiод погашення платежу на 31.12.2017 року на 31.12.2016 року
менше одного року 4 4
вiд одного до п’яти рокiв 12 16
Разом: 16 20

Стр. 49 из 52



Графiк орендних платежiв, приведений вище, був розрахований виходячи з умов договору оренди, що дiяв на звiтну дату. Розмiр 
даних платежiв щорiчно збiльшується i розраховується по формулi, що враховує поправочний коефiцiєнт, який встановлюється 
мiсцевими органами влади та у директивному порядку i не вiдображений в сумах, приведених вище. У 2016 роцi було укладено новий 
договiр оренди земельної дiлянки площею 0,0383 га. Cтрок дiї Договору оренди до 30.06.2021 року.
Крiм того, Товариство уклало договори безстрокового користування земельними дiлянками, у вiдповiдностi з якими воно платить 
податок на землю. По своїй сутi, податок на землю є у даному випадку орендною платою. Нижче в таблицi наданi планованi 
зобов'язання по сплатi податку на землю (розрахованi на основi податкових ставок, що дiяли в поточному роцi): 
тис. грн.
Перiод погашення платежу на 31.12.2017 року на 31.12.2016 року
менше одного року 866 822
вiд одного до п’яти рокiв 3464 3 288
бiльше п’яти рокiв 32908 32 058
Разом: 37238 36 168

Фактичнi витрати по сплатi земельного податку протягом 2017 року становили 866 тис. грн. ( в 2016 роцi – 822 тис. грн.) , якi було 
включено до звiту про сукупнi доходи. 
24. Пов’язанi сторони 
Сторони звичайно розглядаються як пов'язанi, коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону, знаходиться пiд 
спiльним контролем або може значно впливати на прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi. Також 
пов'язаними сторонами вважаються основнi члени керiвництва Товариства. При вирiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, 
приймається в увагу характер взаємин сторiн, а не тiльки їх юридична форма. 
Товариство є дочiрнiм пiдприємством по вiдношенню до ТОВ «Цитадель-реєстратор», яке володiє 92,9% акцiями Товариства. 
Протягом звiтних перiодiв, що охоплює ця фiнансова звiтнiсть, не здiйснювались господарськi операцiї мiж Товариством та 
материнським пiдприємством.
Товариство входить до складу пiдприємств Асоцiацiї «Промислово-будiвельна група «Ковальська», яка об’єднує кiлька потужних 
пiдприємств у рiзних сегментах будiвельної галузi, що виконують повний обсяг робiт: вiд видобування сировини i виготовлення 
будiвельних матерiалiв до зведення об’єктiв житлового, комерцiйного та соцiального призначення. До складу Асоцiацiї входять 
наступнi компанiї, якi розглядаються як пов’язанi сторони:
• ПАТ «Завод ЗБК iм. Свiтлани Ковальської»
• ТОВ «Бетон Комплекс»
• ТОВ «Бетон Сервiс»
• ТОВ «Автобудкомплекс-К»
• ПрАТ «Термiнал-М»
• Будiвельний комплекс ПБГ «Ковальська»
• Компанiя InCo Home (ТОВ «КУА «Iнвест-Консалтинг») 
• ТОВ «Ковальська-Проект»
• ТОВ «Ковальська-Житлосервiс»
• ТОВ «Омелянiвський кар'єр»
• ТОВ "Бетон Центр"
• ПАТ "Дарницький завод ЗБК"
• Завод у Вишневому
• ТРК Гранiт ПрАТ
• Ковальська проект
Iнформацiя про операцiї Товариства у 2017 роцi iз пiдприємствами, якi знаходяться пiд спiльним контролем представлена нижче.
тис. грн.
Вид операцiї 2017 рiк 2016 рiк
Операцiї придбання – всього 36691 
в тому складi: 
товарiв 34610 27 531
отримання послуг 2081 1 865
оренднi послуги 
Операцiї продажу 10 90
в тому складi: 
товарiв, готової продукцiї 10 11
нерухомостi та iнших активiв 79
Iнформацiя про залишки у розрахунках Товариства iз пiдприємствами, якi знаходяться пiд спiльним контролем, станом на 31 грудня 
2017 року представлена у таблицi:
тис. грн. 
Змiст заборгованостi на 31.12 2017 на 31.12 2016
Дебiторська заборгованiсть – всього 18 79
в тому складi: 
ТОВ Бетон - Комплекс 18 8
Завод ЗБК iм. С.Ковальської 71
Кредиторська заборгованiсть - всього 525 1 303
Завод ЗБК iм.С.Ковальської 65 545
Автобудкомплекс-К ТОВ 28 24
ТОВ Бетон - Комплекс 14 277
«Гранiт ТРК» ПрАТ 70 
Дарницький завод ЗБК ПАТ 348 
Омелянiвський карєр ТОВ 399
Ковальська Iнвест ТОВ 58
Всi суми в розрахунках не забезпеченi, i очiкується, що вони будуть погашенi грошовими коштами.
Винагорода провiдного управлiнського персоналу Товариства
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за 
планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу було вiднесено членiв 
спостережної ради та правлiння Товариства. Члени спостережної ради працюють на безоплатнiй основi.
Провiдний управлiнський персонал Товариства одержує тiльки короткостроковi винагороди. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 
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року, провiдний управлiнський персонал одержав винагороду в сумi 891 тис. грн.(за 2016 рiк – 729 тис. грн.).
25. Сегментна звiтнiсть
Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть на територiї України. Така дiяльнiсть пов’язана з виробництвом залiзобетонних 
виробiв. Керiвництво вважає, що у нього iснує тiльки один звiтний сегмент у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи iз 
наступного:
- Товариство не має окремих пiдроздiлiв, що займаються економiчною дiяльнiстю, вiд якої такий пiдроздiл може заробляти доходи та 
нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими пiдроздiлами Товариства);
- керiвництвом Товариства не визначаються операцiйнi результати по окремих напрямках дiяльностi (виробництва та реалiзацiї) для 
прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi;
- не формується дискретна фiнансова iнформацiя про операцiйнi результати дiяльностi в розрiзi сегментiв.
26. Зобов’язання по витратах i умовнi зобов’язання 
Операцiйне середовище
Товариство є одним з найбiльших виробникiв бетону та залiзобетонних виробiв в Чернiгiвськiй областi. Його продукцiя реалiзується 
будiвельним пiдприємствам та населенню. В Українi продовжуються економiчнi реформи i розвиток правової, податкової й 
адмiнiстративної iнфраструктури, що повиннi вiдповiдати вимогам ринкової економiки. 
Поточна економiчна криза супроводжується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти та iнфляцiйними процесами. Стабiлiзацiя 
української економiки буде багато в чому залежати вiд ходу реформ, а також вiд ефективностi заходiв уряду у сферi економiки, 
фiнансової i грошово-кредитної полiтики. Незважаючи на цi заходи, iснує невизначенiсть вiдносно майбутнього економiчного росту, 
можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу, що може негативно вплинути на фiнансовий стан, результати 
операцiй i економiчнi перспективи Товариства. Керiвництво Товариства вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки 
економiчної стiйкостi Товариства в даних умовах. Однак подальше погiршення ситуацiї в описаних вище областях може негативно 
вплинути на результати i фiнансовий стан Товариства. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив. 
Оподатковування 
Податкова система України характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, 
найчастiше нечiтко викладених i суперечливих, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. 
Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом трьох наступних календарних рокiв, однак при 
певних обставинах цей термiн може збiльшуватися. Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння українського податкового 
законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi правильно. Але трактування 
цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно 
змiнити дiйсну фiнансову звiтнiсть.
Протягом 2017 року Товариство перевiрялось ДФС (Державною фiскальною службою України) щодо повноти та своєчасностi 
податкiв до бюджету за перiод з 01.01.2014 по 31.03.2017. За результатами перевiрки було донараховано податки,основна сума яких в 
наступному була скасована в процесi адмiнiстративного та судового оскарження.
Станом на 31 грудня 2017 керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є обґрунтованим, i що позицiя 
Товариства у вiдношеннi податкiв, питань валютного i митного законодавства є вiрною.
Зобов’язання капiтального характеру
У ходi своєї фiнансово-господарської дiяльностi Товариство не укладало договорiв, по яких виникають зобов’язання капiтального 
характеру. 
Страхування 
Товариство виконує вимоги українського законодавства по обов'язковому страхуванню. Товариство не страхує основнi виробничi 
активи i цивiльну вiдповiдальнiсть. 
Вид застрахованого ризику Страхова сума,
тис. грн. термiн дiї договору страхування
Договiр № 4-18-38-2500-16 обов’язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 1773,36 З 12.10.2016 по 11.10.2017
Договiр № 4-25-38-1001-17 обов’язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 2448,00 З 12.10.2017 по 11.10.2018

Судовi розгляди
В 2017 роцi ПАТ «Будiндустрiя» було отримано ухвалу суду по справi вiд 17.01.2017 року щодо примусового стягнення 
заборгованостi з ТОВ «Дакс Компанi» в сумi 242 тис.грн. Протягом року боржником було вiдшкодовано 10 тис.грн. боргу.
Позови до Товариства були вiдсутнi.
27. Управлiння капiталом 
Управлiння капiталом - це забезпечення можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть з метою збереження 
прибутковостi капiталу для акцiонерiв i одержання вигод iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримки оптимальної 
структури капiталу. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, якi виплачуються 
акцiонерам, викупати у акцiонерiв акцiї Товариства, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi. 
Товариство здiйснює заходи щодо управлiння капiталом за рахунок оптимiзацiї структури боргу i власного капiталу, при якому 
Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Капiтал Товариства складається з власного та позикового капiталу. Власний капiтал включає статутний капiтал (Примiтка 17), який 
зменшено на суму непокритого збитку. Позиковий капiтал включає позиковi кошти (Примiтки 11, 13).
Непокритий збиток зменшено на суму сформованого резервного капiталу, який вiдповiдно до статтi 19 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» повинен бути не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу. Резервний капiтал створюється для покриття 
збиткiв, а також для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями. Фактичний розмiр резервного капiталу Товариства станом на 
31.12. 2017 року становить 20 тис. грн., що не вiдповiдає мiнiмальному рiвню, який встановлено вимогами статуту Товариства та 
законодавства. 
Частиною третьою статтi 155 Цивiльного кодексу України визначено вимоги, щодо спiввiдношення статутного капiталу та вартостi 
чистих активiв. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного 
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та 
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд 
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. 
Розмiр чистих активiв станом на 31.12.2017 року покриває зареєстрований статутний фонд на 7 022 тис. грн.
28. Управлiння ризиками 
Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають:
- ризик лiквiдностi, 
- кредитний ризик, 
Управлiння ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi та кредитний), а також 
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операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - визначення лiмiтiв ризику i 
подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками 
повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при мiнiмiзацiї даних ризикiв. 
Основними методами управлiння ризиками Товариства є страхування, нарахування резервiв. 
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства 
ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i 
прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
Контрактний термiн погашення поточної кредиторської заборгованостi не перевищує 3 мiсяцiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. 
Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти та дебiторська 
заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.
Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.
Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте 
використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.
На 31.12.2017 року 44% кредитного ризику припадає на 6 пiдприємств за поставлену продукцiю: ТОВ "Бiокарт Агро» (15%), ДП 
«Укрсiвербуд» ПрАТ «Домобудiвний комбiнат»(25%), ТОВ «Денар-Люкс» (7%), ТОВ «Альянс мiжрегiонального 
спiвробiтництва» (5%) ,ТОВ "ДАКС КОМПАНI" (15%), ТОВ «Фiрма «Технова»( 4%). По iнших контрагентах концентрацiя 
кредитного ризику знаходиться в межах 3 i нижче вiдсоткiв вiд загальної суми фiнансових активiв, якi потенцiйно схильнi до 
кредитного ризику. 
Фiнансовi активи, якi потенцiйно схильнi до кредитного ризику, представленi у таблицi, що наведена нижче, без вирахування резерву 
на знецiнення i включають дебiторську заборгованiсть покупцiв.
На 31 грудня 2017, 2016 рокiв максимальна сума кредитного ризику Товариства з дебiторської заборгованостi, по категорiям дебiторiв 
була наступною:
тис. грн.
Група заборгованостi На 31.12.2017 р. На 31.12.2016 р.
Юридичнi особи та пiдприємцi 1 504 2042
Фiзичнi особи 36 10
Разом 1 540 2 052
Товариство створює резерви пiд знецiнення, що являють собою оцiнку очiкуваних збиткiв у вiдношеннi торгiвельної й iншої 
дебiторської заборгованостi. Розмiр резерву пiд збитки визначається виходячи з оцiнки платоспроможностi кожного дебiтора та на 
31.12.2017 року становить 236 тис. грн. (на 31.12.2016 року - 476 тис. грн.).
29. Подiї пiсля звiтної дати
Вiдсутнi подiї пiсля звiтної дати, якi можуть вплинути на оцiнку показникiв фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2017 року.
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