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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення  про  розкриття  інформації  емітентами  цінних  паперів,  затвердженого  рішенням
Національної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  24  грудня  2013  року  за  №  2180/24712  (із
змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння  Єфiмов О.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293628
4. Місцезнаходження: 61106, Україна, Харківська обл., Iндустрiальний р-н, Харкiв, проспект 
Московський, 297
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 754 46 45,, (057) 754 46 45
6. Адреса електронної пошти: khpz@plitka.kharkov.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Затвердити рiчну  звiтну  
iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт)   ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" за 
2018 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.plitka.k
harkov.ua/jurinfo/20

19-meeting-info 26.04.2019
(адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Емiтент не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi, вiдповiдно до визначених видiв
дiяльностi КВЕД.

Емiтент не бере участь iнших юридичних особах. 

Посада корпоративного секретаря вiдсутня. 

Емiтент  послугами   рейтингово  агентства  не  користується,  оскiльки  емiтент  не  має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у
статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка. 

Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiли у Товариство вiдсутнi.

Емiтент не має судових справ, якi потрiбно розкривати вiдповiдно до вимог Положення.

Емiтент не має штрафних санкцiй, якi потрiбно розкривати вiдповiдно до вимог Положення.



Емiтентом не передбачено виплату винагороди або компенсацiї  посадовим особам в разi їх
звiльнення,  та   не  виплачувалися  винагороди або  компенсацiї  посадовим особам в  разi  їх
звiльнення.  

Вiдсутнi  будь-якi  обмеження  прав  участi  та  голосування  акцiонерiв  на  загальних  зборах
емiтента.

Iнформацiя  про  змiну  акцiонерiв,  яким належать  голосуючi  акцiї,  розмiр  пакета  яких  стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не зазначається на пiдставi
п.5гл.4р.2 Положення.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не зазначається
на пiдставi п.5гл.4р.2 Положення.

Змiни  осiб,  якi  є  власниками  фiнансових  iнструментiв,  пов'язаних  з  голосуючими  акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому  значенню  пакета  акцiй  у  звiтному  перiодi  не  вiдбувалось.  Емiтент  не  має
власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями. 

Емiтент не випускав облiгацiї у звiтному перiодi.

Емiтент не випускав iншi цiннi папери у звiтному перiодi.

Емiтент не випускав похiднi цiннi папери у звiтному перiодi.

Емiтент не здiйснював забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у звiтному перiодi.

 Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск
цiльових облiгацiй. 

У  власностi  працiвникiв  емiтента  цiннi  папери  (крiм  акцiй)  Товариства  вiдсутнi,  у  зв'язку
вiдсутнiстю виписку таких цiнних паперiв.

У  власностi  працiвникiв  емiтента  акцiй  у  розмiрi  понад  0,1  вiдсотка  розмiру  статутного
капiталу емiтента вiдсутнi.

Вiдповiдно  до  Статуту  Товариства  акцiонер  має  право  вiльно  розпоряджатися  належними
йому акцiями  Товариства,  зокрема,  продавати  чи  iншим чином вiдчужувати  їх  на  користь
iнших юридичних та фiзичних осiб з урахуванням норм п.3 та п.4 ст. 7  Закону України "Про
акцiонернi товариства". У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень, щодо обiгу цiнних
паперiв  емiтента,  в  тому  числi  необхiднiсть  отримання  вiд  емiтента  або  iнших  власникiв
цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень, щодо загальної кiлькiсть голосуючих акцiй
та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiстi голосуючих
акцiй,  права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi
вiдсутнi.



iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється тому що емiтент не здiйснює дiяльнiсть
що класифiкується  як  переробна,  добувна промисловiсть  або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води.

Iнформацiя  про  прийняття  рiшення  про  попереднє  надання  згоди  на  вчинення  значних
правочинiв не зазначається на пiдставi п.5гл.4р.2 Положення.

Iнформацiя вчинення значних правочинiв не зазначається на пiдставi п.5гл.4р.2 Положення.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не зазначається
на пiдставi п.5гл.4р.2 Положення.

Емiтент не має поручителя (страховика/гаранта), та борговi цiннi папери не випускались.

Акцiонернi або корпоративнi договори, не укладалися акцiонерами емiтента.

Акцiонернi  договори  та/або  правочини,  умовою  чинностi  яких  є  незмiннiсть  осiб,  якi
здiйснюють контроль над емiтентом, не укладалися.

У складi осiб, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента, фiзичнi особи вiдсутнi.

Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй у звiтному перiодi.

Емiтент  не  має  iпотечного  покриття,  у  зв'язку  з  чим  вiдсутня  склад  структура  i  розмiр
iпотечного покриття у емiтента.

Процентнi,  дисконтнi  та  цiльовi  облiгацiї,  похiднi  цiннi  папери та  iншi  цiннi  папери,  крiм
простих  iменних  акцiй,  Товариством  не  випускались.  Товариство  не  має  зобов'язань  за
випуском облiгацiй, iпотечними цiнними паперами, iншими цiнними паперами (у тому числi
за  похiдними  цiнними  паперами),  за  сертифiкатами  ФОН,  а  також  за  фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права.

Емiтент не має прострочених строкiв  сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики) права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття.

Емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  сертифiкатiв.  Емiтент  не  має  реєстру  iпотечних
активiв.

Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН, у зв'язку з чим вiдсутнi вiдомостi про ФОН,
вiдсутнi  вiдомостi  про  осiб  що  володiють  сертифiкатами  ФОН,  вiдсутнi  вiдомостi  про
розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та вiдсутнi правила ФОН.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації
19.10.1994

4. Територія (область)
Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн) 
20000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)

1355
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.31 - Виробництво керамiчних плиток i плит
23.41 - Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

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

АО "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку

380805
3) Поточний рахунок

26004588537
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

АО "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку

380805
6) Поточний рахунок

26008588566

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв вiдсутнi.

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня
чисельність  позаштатних  працівників  та  осіб,  які  працюють  за  сумісництвом  (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб),  фонду оплати праці.  Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма  емітента,  спрямована  на  забезпечення  рівня  кваліфікації  її  працівників
операційним потребам емітента



Cередньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв(осiб) - 1355 осiб, середньооблiкова кiлькiсть
позаштатних  працiвникiв  та  осiб,  якi  працюють  за  сумiсництвом  (осiб)-  11  осiб,  кiлькiсть
працiвникiв,  якi  працюють  на  умовах  неповного  робочого  часу  (дня,  тижня)  -  0  осiб,  фонд
оплати  працi  усiх  працiвникiв  -  171581,0  тис.грн.  Вiдповiдно  до  попереднього  року  розмiр
фонду оплати працi усiх працiвникiв збiльшився на 24,2 %.
Проводиться професiйна пiдготовка робiтникiв по професiям (первiчна професiйна пiдготовка,
подготовка, перепiдготовка) в учбових комбiнатах та на пiдприємствi. Проводиться пiдищення
квалiфiкацiї робiтникiв на пiдприємствi та в учбово-курсовому комбiнатi.

Належність  емітента  до  будь-яких  об'єднань  підприємств,  найменування  та
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Не належить до обїєднань.

Cпільна  діяльність,  яку  емітент  проводить  з  іншими  організаціями,  підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по  кожному  виду  спільної
діяльності
Не веде спiльну дiяльнiсть.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду до товариства пропозицiї, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
надходили, вiдповiдно умови не розглядалися.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства визначена наказом "Про облiкову полiтику". 
1.Класифiкацiя активiв та зобов`язань здiйснюється виходячи з термiну 1 рiк.; 
2.Визнання, оцiнка та облiк ОЗ здiйснюється вiдповiдно П(С)БО 7 "основнi засоби", одиницєю
облiку визнається окремий об'єкт ОЗ та iнших необоротних матерiальних активiв. Групування
ОХЗ в аналiтичному облiку проводиться згiдно з вимогами "Iнструкцiї про застосування плану
рахункiв  бухгалтерського  облiку  активiв,  капiталу,  зобов`язань  та  господарських  операцiй
пiдприємств i органiзацiй". 
3. Для вiдокремлення в складi ОЗ малоцiнних необоротних активiв встановлена вартiсна межа у
розмiрi 6000,0 гривень. 
4.  Амортизацiя  ОЗ  нараховується  згiдно  норм  i  методiв  визначених  чинним  податковим
законодавством. 
5. Амортизацiя нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% iх вартостi. 
6. Визнання та первiсна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв,
товарiв) здiйснюється залежно вiд шляхiв їх надходження та згiдно П(С)БО 9"Запаси". 
7. Одиницею запасiв визнається кожне найменування матерiальних цiнностей. 
8. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес
протягом  звiтного  перiоду,  облiковуються  на  рахунку  22  "Малоцiннi  та  швидкозношуванi
предмети". 
9.У момент передачi таких активiв в експлуатацiю проводиться списання їх з балансу одночасно
з  органiзацiєю  оперативного  кiлькiсного  облiку  за  мiсцем  їх  експлуатацiї  i  вiдповiдальними
особами протягом строку фактичного використання таких предметiв. 
10.  Готова  продукцiя  вiдображається  в  бухгалтерському  облiку  та  балансi  за  фактичною
виробничою собiвартiстю. 
11.  Запаси,  якi  не  принесуть  економiчних  вигiд  у  майбутньому,  вважаються  нелiквiдними  i



списуються у бухгалтерському облiку. 
12. Оцiнка запасiв при вiдпуску їх у виробництво та iншому вибуттi, здiйснюється за методом
ФIФО. 
13.  Транспортно-заготiвельнi  витрати,  що  входять  до  певної  вартостi  запасiв,  придбаних  за
плату, безпосередньо включаються до собiвартостi запасiв. 
14. До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4"Звiт про рух грошових
коштiв" включають грошовi кошти, якi не обмеженi в використаннi на розрахунковому рахунку
та в касi. 
15. Визнання, оцiнка та облiк зобов`язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання".
16.  Заробiтна  плата  нараховується  вiдповiдно  до  колективного  договору:  -  для  виробничого
персоналу; - для апарату управлiння за тарифними ставками (окладами). 
17. Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО
10"Дебiторська заборгованiсть". 
18. Визнання, оцiнка та облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi
принципу нарахування та вiдповiдностi. 
19. Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати"
на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi. 
20.  Для  забезпечення  складання  звiту  про  фiнансовi  результати  за  формою,  передбаченою
П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати",  облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою
рахункiв класу 9 "Втрати дiяльностi". 
21.  Розрахунок  виробничої  собiвартостi  здiйснюється  для  кожного  об`єкту  облiку  витрат
окремо. 
22.  Порядок  розподiлу  загальновиробничих  витрат  встановлено  пропорцiйно  основнiй
заробiтнiй платi виробничого персоналу за фактично опрацьований час.
Фiнансова  звiтнiсть  за  мiжнародними  стандартами  складається  методом  трансформацiї
фiнансової звiтностi, яка формується при використаннi нацiональних стандартiв з урахуванням
усiх вимог МСФЗ.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва  (у  натуральному  та  грошовому  виразі),  середньо  реалізаційні  ціни,  суму
виручки,  окремо  надається  інформація  про  загальну  суму  експорту,  а  також  частку
експорту  в  загальному обсязі  продажів,  перспективність  виробництва  окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та  основних  клієнтів;  основні  ризики  в  діяльності  емітента,  заходи  емітента  щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність  та  динаміку  цін;  інформацію  про  особливості  стану  розвитку  галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових  товарів,  його  становище  на  ринку;  інформацію  про  конкуренцію  в  галузі,  про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників  за  основними видами сировини та матеріалів,  що займають більше  10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї:Виробництво керамiчних плиток та плит
Середьореалiзацiйнi цiни - 96грн. 
У 2018 роцi  на  ринку України  продано 61,5% виробленої  продукцiї.  Обсяг  експорту плиткi
ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" протягом 2018 р. збiльшився на  14 %. експорт до 6 країн
СНД  склав  20,8%,  а  саме  до  Росiйської  Федерацiї,  Молдови,  Казахстану,  Бiлорусi,



Азербайджану,  Грузiї,;  експорт до 24 країн Європи, Америки та ОАЕ склав 17,7%, а саме до
Великої Британiї, Австрiї, Нiмеччини, Бельгiї, Латвiї, Польщi, Угорщини, Естонiї, Литви, Чехiї,
Болгарiї, Румунiї, Словаччини, Словенiї, Швецiї, Швейцарiї, ОАЕ, Катару, Нiдерландiв, Канади,
Iзраїлю, США.
Загальний обсяг українського ринку плитки в Українi у 2018 роцi  склав  53 900 тис. м2, прирiст
по вiдношенню до  2017 р. склав 3%, найбiльший прирiст серед вiтчизняних виробникiв показав
ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" -10%. Питома вага харкiвської плитки серед виробникiв
України склала 29%. 
Обсяг виробництва керамiчної плиткi:
2018 рiк -  15 338 тис.м2, зрiст до 2017 р.109,8 % .
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї :
2018 рiк -  1 478 534 тис.грн., зрiст до 2017 р. 115,9%.
Сировина - iмпорт та Українського походження.
Кiлькiть постачальникiв - бiльше 10.
У iнших країнах виробництво не здiйснює.
Постiйно впроваджує новi технологiї шляхом встановлення новго обладнання.
До основних ризикiв необхiдно вiднести цiновi змiни на сировину, сезоннiсть збуту. Товариство
з метою 
зменшення впливу ризикiв знаходиться у постiйному пошуку вигiдних постачальникiв сировини
та ринкiв 
збуту,  впроваджує  новi  технологiї  та  новi  колекцiї  продукцiї.  Конкурентами  товариства  є
пiдприємства як 
України так i закордоннi пiдприємства.

Основні  придбання або відчуження активів  за останні  п'ять років.  Якщо підприємство
планує  будь-які  значні  інвестиції  або  придбання,  пов'язані  з  його  господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування 
За  останнi  п'ять  рокiв  в  товариствi  вiдбувалися  змiни  в  активах  за  рахунок  їх  придбання,
списання та продажу. 
Найбiльш значимими придбаннями  в  даний  перiод  були:обладнання  для   лiнiй  виробництва
керамiчної  плитки,  здiйснено  будiвництво  цеху  з  виробництва  керамiчної  плитки,  виконанi
роботи  з  реконструкцiї  бубудiвлi   з  прибудовою пiд  монтаж лiнiї  з  виробництва  керамiчної
плитки, технiчне переоснащення виробництва та iнше. Вибуття активiв в товариствi вiдбувалося
в  основному  за  рахунок  продажу  застарiлого  обладнання  та  його  списання,  як  фiзично
зношеного та не придатного для подальшого використання.
В планах введення до експлуатацiї  комплексу з автоматичного перемiщення i  облiку готової
продукцiї.
Встановлення машини сухого декорування.
Встановлення устаткування автоматичного сортування вiзуальних дефектiв та iнше.

Основні  засоби  емітента,  включаючи  об'єкти  оренди  та  будь-які  значні  правочини
емітента  щодо  них;  виробничі  потужності  та  ступінь  використання обладнання;  спосіб
утримання  активів,  місцезнаходження  основних  засобів.  Крім  того,  необхідно  описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини  таких  планів,  суми  видатків,  у  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу
фінансування,  прогнозні  дати початку та закінчення діяльності  та очікуване зростання



виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби товариства складаються з засобiв виробничого призначення. Первiсна вартiсть
основних 
засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 1516547тис.грн. За час їх використання, з перiоду
введення в 
експлуатацiю,  сума  нарахованого  зносу  (амортизацiї)  становить  402405тис.грн.  Залишкова
вартiсть основних 
виробничих засобiв на кiнець звiтного року складає 1114142тис.грн.
виробничi  потужностi  постiйно  оновлюються,  утримуються  в  належному технiчному станi  с
постiйною пiдтримкою ТО; мiстознаходження основних засобiв м.Харкiв, просп.Московський
297;  Плани  капiтального  будiвництва  -  подальше  удосконадлення  обладнання,  встановлення
нового обладнання; причини таких планiв-збiльшення долi виробництва. Екологiчнi питання не
позначаються на використаннi активiв. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства є нестабiльнiсть податкового
законодавства, курсовi коливання.

Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за допомогою власного та залученого капiталу,
що повнiстю достататнiм  для поточних потреб.
Можливi  шляхи  покращення  -  зменьшення  кредитних  ставок,  покращення  фiнансової  та
податкової полiтики в державi.

Вартість  укладених,  але  ще  не  виконаних  договорів  (контрактів)  на  кінець  звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) товариство на звiтну дату не має.

Стратегія  подальшої  діяльності  емітента  щонайменше  на  рік  (щодо  розширення
виробництва, реконструкції,  поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
ПрАТ  "Харкiвський  плитковий  завод"  динамiчно  розвивається  та  модернiзує  своє
виробництво.В  планах  введення  до  експлуатацiї  комплексу  з  автоматичного  перемiщення  i
облiку готової продукцiї.
Встановлення машини сухого декорування.
Встановлення  устаткування  автоматичного  сортування  вiзуальних  дефектiв.  Та  подальше
оновлення  обладнання  для  виробництва  керамiчної  плитки.Товариство  планує  збiльшити
виробництво продукцiї шляхом введення у виробництво нового виробничого 
обладнання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" на протязi 2018 року не проводило дослiджень, розробок
та  iнновацiйної дiяльностi.

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



результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз  господарювання  емітента  за  останні  три  роки  у  формі  аналітичної  довідки  в
довільній формі
Iнша суттєва iнформацiя,яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв 
дiяльностi товариства вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган

управління
Структура Персональний склад

Iнформацiя про
органи управлiння

емiтента, його
посадових осiб та
засновникiв (п.2

ч.3 ст.40);Загальнi
збори акцiонерiв;
Наглядова Рада;

Правлiння,
Ревiзiйна комiсiя.

Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова
Рада; Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.

Голова правлiння Єфiмов Олександр
Олександрович;

Наглядова Рада: Голова наглядової
ради Шеветовський Валентин

Валентинович; Члени наглядової ради:
Iсаєнко О.В. Салiмонов Д.О.

Ревiзiйна комiсiя: Голова ревiзiйної
комiсiї  БуднiкЛ.Ф.; Члени ревiзiйної

комiсiї: Пономарьов С.М., Дорошенко
О.В.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Голова Наглядової ради (акцiонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеветовський Валентин Валентинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1963

5) Освіта
Вища технiчна

6) Стаж роботи (років)
32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано (переобрано)

на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства (протокол № 32 вiд 20.04.2017 р.) строком на 3
роки Головою наглядової ради. Загальний стаж  роботи 32 роки. Попереднi посади, Директор
ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Президент ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"
(м.Київ,  вул.Кудрявська  19-а,  код  ЄДРПОУ  36126072).  Здiйснює  захист  прав  акцiонерiв
Товриства,  i  в  мережах  компетенцiї  контролює  та  регулює  дiяльнiсть  виконавчого  органу.



Голова наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, складає засiдання наглядової ради
та  головує  на  них,  здiйснює  iншi  повноваження,  передбаченi  статутом  та  положенням  про
наглядову раду.  Посадова особа є акцiонером.  Винагорода емiтентом особi  не  виплачується.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсаєнко Олексiй Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1976

5) Освіта
Вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник директора з розвитку ТОВ <Керамiчна група <ГОЛДЕН ТАЙЛ>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано на пiдставi

рiшення  Загальних  зборiв  Товариства  (протокол  № 32 вiд  20.04.2017  р.)  строком на  3  роки
Членом  Наглядової  ради.Загальний  стаж  роботи  18  рокiв.  Попереднi  посади  Директор
департаменту  iнвестицiй,  Директор,фахiвець-аналiтик  з  дослiдження  товарних  ринкiв.
Заступник  директора  з  розвитку  ТОВ  <Керамiчна  група  <ГОЛДЕН  ТАЙЛ>  (м.Київ,
вул.Кудрявська  19-а,код  ЄДРПОУ  36126072).  Член  Наглядової  ради  здiйснює  захист  прав
акцiонерiв  Товариства,  i  в  межах компетенцiї  контролює та  регулює  дiяльнiсть  виконавчого
органу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
Посадова  особа  є  представником  акцiонера.Винагорода  емiтентом  особi  не  виплачується.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салiмонов Дмитро Олегович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1988

5) Освіта
Вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
11



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 Голова правлiння ТОВ "Голден Тайл". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано на пiдставi

рiшення  Загальних  зборiв  Товариства  (протокол  № 32 вiд  20.04.2017  р.)  строком на  3  роки
Членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попереднi посади, помiчник Голови
Правлiння  ТОВ  <Голден  Тайл>,Директор  з  експорту  ТОВ  <Голден  Тайл>,  радник  вiддiлу
радникiв  департаменту  забезпечення  роботи  Мiнiстерства  у  Мiнiстерствi  Економiчного
Розвитку  i  Торгiвлi  України,  начальник  вiддiлу  аналiзу  ефективностi  та  iнформацiйно-
технiчного  супроводу  зовнiшньоекономiчної  дiяльностi  департаменту  регулювання
зовнiшньоекономiчної  дiяльност  Мiнiстерства  Економiчного  Розвитку  i  Торгiвлi
України,тимчасово  виконуючий  обов'язки  Голови  Правлiння  ТОВ  <Голден  Тайл>.  Голова
Правлiння ТОВ <ГОЛДЕН ТАЙЛ> (м.Київ, вул. Кудрявська 19-а,код ЄДРПОУ 36126072).
Член  Наглядової  ради  здiйснює  захист  прав  акцiонерiв  Товариства,  i  в  межах  компетенцiї
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi
статутом  та  положенням  про  наглядову  раду.  Посадова  особа  є  представником
акцiонера.Винагорода емiтентом особi не виплачується. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфiмов Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1973

5) Освіта
Вища технiчна

6) Стаж роботи (років)
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова правлiння ПАТ "Харкывський плитковий завод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.)  строком  на  три  роки.  Обiймав  посади:  Голови  правлiння  ПАТ  "Харкывський
плитковий завод", Першого заступника голови правлiння ЗАТ"Харкiвський плитковий завод",
Директора  з  виробництва  ЗАТ  "Харкiвський  плитковий  завод"  Посадова  особа  акцiями
Товариства не володiє. Загальний стажї роботи 23 роки.  Має право без довiреностi на умовах
визначених статутом дiяти вiд iменi товариства; в тому числi представляти iнтереси товариства;
вчиняти  на  умовах  визначених  статутом  правочини  вiд  iменi  товариства;  видавати  накази;
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; здiйснювати
iнщi  юридично  значущi  дiї  вiдповiдно  до  Статуту,  Положення  про  правлiння  товариства  та
iнших  внутрiшнiх  нормативних  документiв  товариства.  Винагорода  емiтентом  особi



визначається вiдповiдно до штатного розкладу.  На будь яких iнших пiдприємствах посади не
обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiддубна Лариса Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971

5) Освіта
Вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Перший заступник голови правлыння, головний бухгалтер ПАТ "Харкiвський плитковий

завод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016, обрано  3 роки
9) Опис

Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено
(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.) строком на три роки. Загальний стаж  роботи 20 рокiв.Обiймала посади: Першого
заступника  голови  правлыння,  головного  бухгалтера  ПАТ  "Харкiвський  плитковий  завод",
Головного бухгалтера, заступника фiнансового директора ЗАТ "Харкiвський плитковий завод".
До  обовязкв  Першого  заступника  головного  бухгалтера  належить  вирiшення  всiх  питань
вiдповiдно до статуту товариства та законодавства у тому числи ЗУ "Про бухгалтерський облiк
та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  До  обов'язкiв  члена  правлiння  належить  вирiшення  всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать
до виключної  компетенцiї  загальних  зборiв  та  наглядової  ради.  Винагорода  емiтентом особi
визначається вiдповiдно до штатного розкладу.  На будь яких iнших пiдприємствах посади не
обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солдатенко Валентин Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1952

5) Освіта
Вища юридична

6) Стаж роботи (років)
43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Обiймав посади: Заступника голови правлiння - Начальник департаменту безпеки ПАТ

"Харкiвський плитковий завод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016, обрано  3 роки



9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 43 роки. Попереднi посади: Заступник
голови  правлiння,  Директор  з  працi  та  безпеки,  директор  з  безпеки  ПАТ  "Харкiвський
плитковий завод". До обов'язкiв члена правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом  поточною  дiяльнiстю  Товариства,  крiм  питань,  що  належать  до  виключної
компетенцiї  загальних  зборiв  та  наглядової  ради.  Винагорода  емiтентом  особi  визначається
вiдповiдно  до  штатного  розкладу.  На  будь  яких  iнших  пiдприємствах  посади  не  обiймає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядовою  радою  Приватного  акцiонерного  товариства  <ХАРКIВСЬКИЙ  ПЛИТКОВИЙ
ЗАВОД>  (Протокол  №  25/07/18  вiд  25.07.2018р.)  було  прийнято  рiшення   про  припинення
повноважень члена Правлiння, Солдатенко Валентина Iвановича. Вказана особа перебувала на
посадi з 14.12.2005  року. (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних).
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної
судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.Замiсть  звiльненої  посадової  особи
(повноваження якої припинено) нiкого не обрано (призначено).

1) Посада
Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Острогляд Оксана Григорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977

5) Освіта
Вища юридична

6) Стаж роботи (років)
15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з працi соцiальних питань та персоналу ЗАТ "Харкiвський плитковий завод".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.)  строком  на  три  роки.  Загальний  стаж   роботи  15  рокiв.  Попереднi  посади  :
Директор  з  працi  соцiальних  питань  та  персоналу  ПАТ  "Харкiвський  плитковий  завод"-,
в.о.директора  з  працi  соцiальних  питань  та  персоналу  ПАТ "Харкiвський  плитковий завод",
Начальник  юридичного  вiддiлу  ЗАТ  "Харкiвський  плитковий  завод".  До  обов'язкiв  члена
правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової
ради. Винагорода емiтентом особi визначається вiдповiдно до штатного розкладу. На будь яких



iнших пiдприємствах посади не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

1) Посада
Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Король Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1954

5) Освіта
Вища технiчна

6) Стаж роботи (років)
37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з якостi ПАТ "Харкiвський плитковий завод".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.)  строком  на  три  роки.  Загальний  стаж  роботи  37  рокiв.  Попереднi  посади  -
Директор  з  якостi  ПАТ  "Харкiвський  плитковий  завод"  заступник  начальника  дiльницi-
начальник ВТК, начальник ВТК. До обов'язкiв члена правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних  з  керiвництвом  поточною  дiяльнiстю  Товариства,  крiм  питань,  що  належать  до
виключної  компетенцiї  загальних  зборiв  та  наглядової  ради.  Винагорода  емiтентом  особi
визначається вiдповiдно до штатного розкладу.  На будь яких iнших пiдприємствах посади не
обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням  Наглядової  ради  (Протокол  №  07/11/18  вiд  07.11.2018р.)  ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД> у зв'язку з змiною
в органiзацiї виробництва працi припинено повноваження члена Правлiння Товариства Короля
Володимира  Володимировича  (Директора  з  якостi).  Вказана  особа  перебувала  на  посадi  з
29.03.2008  року.   Частка  в  статутному  капiталi,  якою  володiє  особа,  становить  0,000343%.
Посадова  особа  непогашеної  судимостi   за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Замiсть
звiльненої посадової особи (повноваження якої припинено) нiкого не обрано (призначено). 

1) Посада
Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бездєтко Зоя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1960

5) Освіта



Вища технiчна
6) Стаж роботи (років)

18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний технолог ПАТ "Харкiвський плитковий завод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016, обрано  3 роки
9) Опис

Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено
(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.) строком на три роки. Загальний стаж керiвної роботи 18 рокiв. Попереднi посади:
Головний технолог  ПАТ "Харкiвський плитковий завод",  начальник  ЛКП та  IГП,  начальник
лабораторiї по контролю виробництва, начальник вiддiлу управлiння якiстю. До обов'язкiв члена
правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової
ради. Винагорода емiтентом особi визначається вiдповiдно до штатного розкладу. На будь яких
iнших пiдприємствах посади не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

1) Посада
Членом Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ларiонов Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1960

5) Освіта
Вища технiчна

6) Стаж роботи (років)
19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний iнженер ПАТ <Харкiвський плитковий завод>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 19 рокiв.Попереднi посади: Головний
iнженер ПАТ <Харкiвський плитковий завод>, заступник директора з модернiзацiї  <з нового
енергоустаткування>  департаменту  модернiзацiї  та  iнновацiй  ПАТ  <Харкiвський  плитковий
завод>,  головний енергетик, заступник директора з виробництва та економiки. До обов'язкiв
члена  правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом  поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та
наглядової ради. Винагорода емiтентом особi визначається вiдповiдно до штатного розкладу. На
будь яких iнших пiдприємствах посади не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член  Правлiння

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



Кiзiмов Володимир Федорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1952

5) Освіта
Вища технiчна

6) Стаж роботи (років)
28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з модернiзацiї ПАТ <Харкiвський плитковий завод>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  19/04/16  вiд
19.04.2016р.)  строком  на  три  роки.  Загальний  стаж   роботи  28  рокiв.  Попереднi  посади:
Директор з модернiзацiї ПАТ <Харкiвський плитковий завод>, Заступник головного iнженера (з
нового  обладнання)  ПАТ  <Харкiвський  плитковий  завод>.До  обов'язкiв  члена  правлiння
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
крiм  питань,  що  належать  до  виключної  компетенцiї  загальних  зборiв  та  наглядової  ради.
Винагорода емiтентом особi визначається вiдповiдно до штатного розкладу. На будь яких iнших
пiдприємствах  посади  не  обiймає.  Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та
посадовi злочини не має.

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буднiк Людмила Федорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1964

5) Освіта
Вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний бухгалтер ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Головою Ревiзiйної

комiсiї Призначено (обрано) на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства (протокол № 32
вiд  20.04.2017 р.)  строком на  3  роки.  Загальний  стаж  роботи  33 роки.  Попереднi  посади  :
Головний бухгалтер ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" (м.Київ, вул. Кудрявська 19-а),



заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-
господарської  дiяльностi  Товариства  за  результатами  фiнансового  року.  За  пiдсумками
перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  товариства  за  результатами  фiнансового  року
ревiзiйна  комiсiя  готує  висновок.  Порядок  дiяльностi  та  компетенцiя  ревiзiйної  комiсiї
передбачена Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода емiтентом
особi не виплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорошенко Олена Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1975

5) Освіта
Вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Економiст 1 категорiї планово-фiнансового вiддiлу ПАТ "Харкiвський плитковий завод".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Членом Ревiзiйної

комiсiї Призначено (обрано) на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства (протокол № 32
вiд  20.04.2017  р.)  на  строк  3  роки.  Загальний  стаж   роботи  20  рокiв  .Попереднi  посади:
Економiст  1  категорiї  планово-фiнансового  вiддiлу  ПАТ  "Харкiвський  плитковий  завод",
економiст  з  фiнансової  роботи 2  категорiї  фiнансового  вiддiлу ЗАТ "Харкiвський плитковий
завод". За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами
фiнансового  року  ревiзiйна  комiсiя  готує  висновок.  Порядок  дiяльностi  та  компетенцiя
ревiзiйної  комiсiї  передбачена  Статутом,  Положенням  про  ревiзiйну  комiсiю  Товариства.
Винагорода  емiтентом  особi  не  виплачується.  Посадова  особа  непогашеної  судимостi  за
корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономарьов Сергiй Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977

5) Освіта
Вища юридична



6) Стаж роботи (років)
17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник юридичного вiддiлу, ПАТ "Харкiвський плитковий завод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано  3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Членом Ревiзiйної

комiсiї Призначено (обрано) на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства (протокол № 32
вiд 20.04.2017 р.) на строк 3 роки. Загальний стаж керiвної роботи 17 рокiв.Попереднi посади:
Начальник  юридичного  вiддiлу,  ПАТ "Харкiвський плитковий завод,  "виконуючий обов'язки
начальника юридичного вiддiлу ЗАТ "Харкiвський плитковий завод", 

заступник начальника юридичного вiддiлу ЗАТ"Харкiвський плитковий завод". За пiдсумками
перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  товариства  за  результатами  фiнансового  року
ревiзiйна  комiсiя  готує  висновок.  Порядок  дiяльностi  та  компетенцiя  ревiзiйної  комiсiї
передбачена Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода емiтентом
особi не виплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. 

1) Посада
Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлов Володимир Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1978

5) Освіта
Вища технична

6) Стаж роботи (років)
12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник виробництва ПАТ "Харкiвський плитковий завод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.07.2016, обрано 3 роки

9) Опис
Посадовою  особою  не  надано  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Призначено

(Обрано)  на  пiдставi  рiшення  Наглядової  ради  Товариства  (протокол  №  05/07/16  вiд
05.07.2016р.)  строком  на  три  роки.  Загальний  стаж  роботи  12  рокiв.  Попереднi
посади:Начальник виробництва ПАТ "Харкiвський плитковий завод",  начальник виробництва
фритт та глазурей  ПАТ "Харкiвський плитковий завод", в.о. начальника виробництва фритт та
глазурей  ПАТ  "Харкiвський  плитковий  завод",  заступник  начальника  виробництва  №2  ЗАТ
"Харкiвський плитковий завод". До обов'язкiв члена правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних  з  керiвництвом  поточною  дiяльнiстю  Товариства,  крiм  питань,  що  належать  до
виключної  компетенцiї  загальних  зборiв  та  наглядової  ради.  Винагорода  емiтентом  особi
визначається вiдповiдно до штатного розкладу.  На будь яких iнших пiдприємствах посади не



обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1) Посада
Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Олена Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1982

5) Освіта
вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 Комерцiйний директор ПАТ <ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.07.2017, обрано 3 роки

9) Опис
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядовою радою

Товариства  20  липня  2017  року  (Протокол  №20/07/2017)  було  прийнято  рiшення  про
призначення  (обрання)  строком на 3 роки, членом Правлiння, Перепелицю Олену Анатолiївну
(Комерцiйний директор). Загальний стаж  роботи 13 рокiв. До призначення обiймала посади:
Комерцiйний директор ПАТ <ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД>, Виконуючого обов'язки
Комерцiйного  директора,  Заступника  Комерцiйного  директора,  заступник  начальника  вiддiлу
планування та контролю ПАТ <ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД>.

До  обов'язкiв  члена  правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом
поточною  дiяльнiстю  Товариства,  крiм  питань,  що  належать  до  виключної  компетенцiї
загальних зборiв та наглядової ради. Винагорода емiтентом особi  визначається вiдповiдно до
штатного  розкладу.  На  будь  яких  iнших  пiдприємствах  посади  не  обiймає.  Посадова  особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної 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 Привілейо-вані іменні

1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової 
ради

Шеветовський 
Валентин 
Валентинович

3 150 097 0,157504 3 150 097 0

Член Правлiння Король 
Володимир 
Володимирович

6 861 0,00034305 6 861 0

Член Наглядової 
ради

Iсаєнко Олексiй 
Володимирович

0 0 0 0

Член Наглядової 
ради

Салiмонов Дмитро
Олегович

0 0 0 0

Голова Ревiзiйної 
комiсiї

Буднiк Людмила 
Федорiвна

0 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Дорошенко Олена 
Вiкторiвна

0 0 0 0

Член Ревiзiйної 
комiсiї

Пономарьов 
Сергiй 
Михайлович

0 0 0 0

Голова правлiння Єфiмова 
Олександра 
Олександровича

0 0 0 0

Член правлiння Пiддубна Лариса 
Миколаївна

0 0 0 0

Член правлiння Солдатенко 
Валентин Iванович

0 0 0 0

Член правлiння Бездєтко Зоя 
Миколаївна

0 0 0 0

Член правлiння Острогляд Оксана 
Григорiвна

0 0 0 0

Член правлiння Кiзiмов 
Володимир 
Федорович

0 0 0 0



Член правлiння Ларiонов 
Володимир 
Володимирович

0 0 0 0

Членом правлiння Перепелицю 
Олену Анатолiївну

0 0 0 0

Усього 3 156 958 0,15784705 3 156 958 0



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн
ий код

юридичної
особи

засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Загальна кiлькiсть фiзичних осiб-1590 100
Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" динамiчно розвивається та модернiзує своє виробництво.
Введення в експлуатацiю двох нових лiнiй дозволить збiльшити ПрАТ "Харкiвський плитковий
завод"  виробництво  плитки  майже  на  35%,  загальна  виробнича  потужнiсть  пiдприємства
становила 24 000 тис. м2 на рiк.
Загальний обсяг українського ринку плитки в Українi у 2018 роцi  склав  53 900 тис. м2, прирiст
по вiдношенню до  2017 р. склав 3%, найбiльший прирiст серед вiтчизняних виробникiв показав
ПрАТ "Харкiвський плитковий завод" -10%. Питома вага харкiвської плитки серед виробникiв
України склала 29%. 
Очiкується, що  пiсля введення на пiдприємствi в експлуатацiю двох нових лiнiй, питома вага
ПрАТ  "Харкiвський  плитковий  завод"  на  українському  ринку  виробництва  плитки  складе
близько 40%.

2. Інформація про розвиток емітента
В планах на наступний рiк:
1. Зменшити долю використання ручної працi, шляхом встановлення нового устаткування. 
2. Провести  введення  до  експлуатацiї  комплексу  з  автоматичного  перемiщення  i  облiку
готової продукцiї.
3. Установити машину сухого декорування.
4. Установити устаткування автоматичного сортування вiзуальних дефектiв.
5. Розробити i впровадити план заходiв щодо збiльшення пропускної спроможностi складу
готової продукцiї з метою забезпечення виконання затвердженого плану вiдвантаження готової
продукцiї. 
6. Капiтальний ремонт критого складу сировини з оновленням системи подачi сировини.
7. Провести модернiзацiю заводського медпункту.
8. Реорганiзувати комерцiйну службу пiдприємства, а саме дiльничну автонавантажувачiв,
гараж, складське господарство и логiстику. 



9. Реорганiзувати облiк на пiдприємствi з  впровадженням нової IRP системи облiку.
10. Розробляється проект нового сучасного логiстичного складу. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів  емітентом,  якщо  це  впливає  на  оцінку  його  активів,  зобов'язань,  фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи  не укладплися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчиналися.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику  щодо  страхування  кожного  основного  виду  прогнозованої  операції,  для  якої
використовуються операції хеджування
Страхування виду прогнозованної операцiї товариство не здiйснювало.  

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Цiновий  ризик:
суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: 
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 
- непередбаченi дiї державних органiв; 
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 
- непередбаченi дiї конкурентiв.

Ринковий ризик 
Всi  фiнансовi  iнструменти  схильнi  до ринкового ризику -  ризику того,  що майбутнi  ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у
звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютнi залишки та заборгованостi. 
Цiновим  ризиком  є  ризик  того,  що  вартiсть  фiнансового  iнструмента  буде  змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн.  Цi змiни можуть  бути викликанi  факторами,  характерними для
окремого  iнструменту  або  факторами,  якi  впливають  на  всi  iнструменти  ринку.  Процентних
фiнансових  зобов'язань  немає.  Пiдприємство  не  пiддається  ризику  коливання  процентних
ставок, оскiльки не має кредитiв. 

Ризик втрати лiквiдностi 
Товариство  перiодично  проводить  монiторинг  показникiв  лiквiдностi  та  вживає  заходiв,  для
запобiгання  зниження  встановлених  показникiв  лiквiдностi.  Товариство  має  доступ  до
фiнансування  у  достатньому  обсязi.  Пiдприємство  здiйснює  контроль  лiквiдностi,  шляхом
планування  поточної  лiквiдностi.  Пiдприємство  аналiзує  термiни  платежiв,  якi  пов'язанi  з
дебiторською  заборгованiстю  та  iншими  фiнансовими  активами,  а  також  прогнознi  потоки
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
 
Кредитний ризик 
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент -
дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний
ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за
допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди
виключно  з  вiдомими  та  фiнансово  стабiльними  сторонами.  Кредитний  ризик  стосується
дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування
ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.



4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутнiй. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу  корпоративного  управлiння  фондової  бiржi,  об'єднання  юридичних  осiб  або  iншого
кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати - немає 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги
немає. 

2)  у  разі  якщо емітент відхиляється  від  положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 28.04.2018
Кворум зборів 99,98
Опис Порядок денний:

1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
Вирiшили: Обрати на строк до переобрання  Лiчильну комiсiю Зборiв у
наступному  складi:  Голова  лiчильної  комiсiї-   Борисова  Я.В.,  члени
лiчильної комiсiї - Антонов О.В. , Подпрятова  Н. В.
2.Обрання  робочих  органiв  Загальних  Зборiв:  Голови  та  Секретаря
Загальних Зборiв. Затвердження порядку проведення Загальних Зборiв.
Вирiшили: Обрати на строк до переобрання Головою зборiв - Острогляд
О.Г. та Секретарем зборiв - Козир Т.О.; Затвердили  порядок проведення
Зборiв та регламент.
3.Звiт  правлiння  про  пiдсумки  фiнансово-господарської  дiяльностi
Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили:  Затвердити  Звiт  Правлiння  про  пiдсумки  фiнансового-
господарської  дiяльностi  Товариства  за  2017  рiк.  Визнати  роботу
Правлiння протягом 2017 року задовiльною.
4.Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi  Товариства  за  2017  рiк  та  прийняття  рiшення  за  наслiдками
розгляду звiту.
Вирiшили:  Затвердити  Звiт  Наглядової  ради  Товариства  про  пiдсумки
фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  за  2017  рiк.  Визнати
роботу Наглядової ради Товариства протягом 2017 року задовiльною.



5.Звiт  ревiзiйної  комiсiї  з  фiнансової  дiяльностi  Товариства  за  2017 рiк.
Затвердження  висновку  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства  за  пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
2017 року.
Вирiшили:  Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї  Товариства за
пiдсумками  перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  за
результатами 2017 року.
6.Затвердження  рiчної  фiнансової  звiтностi  за  результатами  дiяльностi
Товариства в 2017 роцi. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства
за 2017 рiк.
Вирiшили:  Затвердити  рiчну  фiнансову  звiтнiсть  за  результатами
дiяльностi  Товариства  в  2017  роцi.  Затвердити  рiчний  звiт  i  баланс
Товариства за 2017 рiк.
7.Затвердження  порядку  розподiлу  прибутку  Товариства  за  пiдсумками
дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв
з урахуванням вимог, передбачених законом.
Вирiшили: Затвердити Рiшення про наступний порядок розподiлу прибутку
Товариства  за  пiдсумками  дiяльностi  Товариства  в  2017  роцi:  частку
прибутку Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2017 роцi у
розмiрi   30  000   000  (тридцять  мiльйонiв)  грн..  направити  на  виплату
дивiдендiв, що складає 0,15 грн. на 1 (одну) просту iменну акцiю, а решту
частини прибутку залишити не розподiленою, та направити а подальший
розвиток Товариства.
8.Прийняття  рiшення  про  попереднє  схвалення  значних  правочинiв,  якi
можуть  вчинятись  Товариством протягом одного року з  дати прийняття
такого рiшення. Надання повноважень на укладення значних правочинiв на
пiдставi рiшення Наглядової ради.
Вирiшили:  Затвердити  Рiшення  про  попереднє  схвалення  значних
правочинiв,  якi  можуть  вчинятися  Товариством протягом одного року з
дати прийняття такого рiшення.

Всi питання порядку денного розглянуто.

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 
(зазначити)

н/д

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 
відсотками акцій

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 
(зазначити)

н/д

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(зазначити)
Позачерговi збори не скликалися

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 (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства 

Так

Інше (зазначити) н/д

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: Так зазначається.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: Так зазначається.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента



Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 2
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Комiтети не створено.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада
Незалежний член

Так Ні
Шеветовський Валентин 
Валентинович

Голова наглядової ради X

Опис:
Iсаєнко Олексiй 
Володимирович

Член наглядової ради X

Опис:
Салiмонов Дмитро 
Олегович

Член наглядової ради X

Опис:

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 (зазначити)

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового X



члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками
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 
(зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так проводилися.
Прийняття рiшень, щодо  поточної дiяльностi Товариства, формування стратегiї розвитку, 
ухвалення рiшень, щодо  проведення зборiв та обрання осiб на загальних зборах.

Як 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)

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Персональний склад Правлiння станом на 
31.12.2018р.: 
Голова Правлiння - Єфiмов Олександр 
Олександрович;
Члени Правлiння:
Пiддубна Лариса Миколаївна - Перший 
заступник Голови правлiння, головний 
бухгалтер;
Бездєтко Зоя Миколаївна - Головний 
технолог;
Острогляд Оксана Григорiвна - Директор з 
працi, соцiальних питань та персоналу;
Кiзiмов Володимир Федорович - Директор з 
модернiзацiї;
Ларiонов Володимир Володимирович - 
Головний iнженер;
Перепелиця Олена Анатолiївна -  
Комерцiйний директор;
Бєлов Володимир Вiкторович  - Начальник 
виробництва.

До обов'язкiв членiв Правлiння належить 
вирiшення всiх питань, пов'язаних з 
керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до 
виключної компетенцiї загальних зборiв та 
Наглядової ради.
До обов'язкiв Першого заступника  Голови 
правлiння, головного бухгалтера належить 
вирiшення всiх питань вiдповiдно до Статуту 
Товариства та законодавства, у тому числi ЗУ 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi".  

Опис До обов'язкiв членiв Правлiння належить 



вирiшення всiх питань, пов'язаних з 
керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до 
виключної компетенцiї загальних зборiв та 
Наглядової ради.

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  3

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?

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

ні так 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 так ні ні ні



акцій
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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Положення про Лiчильну комiсiю.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного

товариства

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Інформаці
я

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
Національ
ної комісії
з цінних

паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів

або через
особу, яка
провадить
діяльність

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

акціонер
а

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-
сторінці

акціонерно
го

товариства



з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформації
від імені

учасників
фондового

ринку
Фінансова звітність, 
результати діяльності

так ні так ні так

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу

ні так ні ні ні

Інформація про склад 
органів управління 
товариства

так так так ні так

Статут та внутрішні 
документи

так ні так ні так

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення

ні ні ні ні так

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні ні ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше 
(зазначити)



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів

X

Інше 
(зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та

громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1 ТОВ "КЕРАМIЧНА ГРУПА
"ГОЛДЕН ТАЙЛ"

36126072 98,440571

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість

акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

2 000 000 000 0 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
1 972 359241штуки. Голосуючих

акцiй, права голосу за якими
обмежено, а також голосуючих
акцiй, права голосу за якими за

результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi немає. 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Призначення  та  звiльнення  посадових  осiб  здiйснюється  вiдповiдно  до  Статуту  та  дiючього
законодавства.
Наглядова  рада  -  обирається  Загальними  зборами,  строком  на  три  роки,  Ревiзiйна  комiсiя
обирається Загальними зборами, строком на три роки, Правлiння обирається Наглядовою радою
строком на три роки.
Звiльнення посадових осiб здiйснює орган який їх обрав.
Емiтентом  не  передбачено  виплату  винагороди  або  компенсацiї  посадовим особам в  разi  їх
звiльнення,  та   не  виплачувалися  винагороди  або  компенсацiї  посадовим  особам  в  разi  їх
звiльнення. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї контролює та
регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової
ради,  складає  засiдання  Наглядової  ради  та  головує  на  них,  здiйснює  iншi  повноваження,
передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
До  обов'язкiв  членiв  Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом
поточною  дiяльнiстю  Товариства,  крiм  питань,  що  належать  до  виключної  компетенцiї
загальних зборiв та Наглядової ради.
Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. 
Порядок дiяльностi та компетенцiя Ревiзiйної комiсiї передбачена Статутом .

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Iнформацiя щодо звiту про корпаративне управлiння затверджена аудитором.
У  вiдповiдностi  до  ч.3  ст.401  Закону  України  "Про  цiннi  папери  та  фондовий  ринок",
аудиторською фiрмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОССА-
АУДИТ"  перевiрено  iнформацiю,  зазначену  у  пунктах  I-IV  та  висловлено  думку  щодо
iнформацiї, зазначеної у Звiтi  про корпоративне управлiння. 

Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Місцезнаходження
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

ТОВ "КЕРАМIЧНА ГРУПА 
"ГОЛДЕН ТАЙЛ"

36126072 04053, Україна, 
Шевченкiвський р-н, 
м.Київ, 
вул.Кудрявська,19-а

1 968 811 424 98,440571 1 968 811 424 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

Усього 1 968 811 424 98,440571 1 968 811 424 0



X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій

(шт.)
Номінальна

вартість (грн)
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до
біржового реєстру

простi iменнi 2 000 000 000 0,01 Структура капiталу Товариства утворюється з суми
номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй

Товариства. Товариством розмiщено 2 000 000 000 (два
мiльярди)    простих iменних акцiї на загальну

номiнальну вартiсть 20 000 000 (двадцять мiльйонiв)
гривень 00 копiйок. Емiтент випустив простi iменнi

акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери,
якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм

тих що надаються акцiонерам, власника простих
iменних акцiй, Товариством не випускались. Акцiонери

Товариства мають право: - на участь в управлiннi
акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; -
на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його

майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про
господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На

вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати
йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти

Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у
Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або
через своїх представникiв; - обирати та бути обраними
до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися

акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному
чинним законодавством та Статутом; Одна проста
акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для

вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм
випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi
чинним законодавством. Акцiонери Товариства

зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв
Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю
Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед

Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою
участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
У випадку порушення обов'язкiв  Акцiонери несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, -

публiчна пропозицiя та допус до торгiв
вiдсутнi



виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України. 

Примітки:





XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.12.2010 325/20/1/10 Харкiвське

територiальнеуправлiн
ня Державної комiсiї з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000175210 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,01 2 000 000 
000

20 000 000 100

Опис

Додатково акцiї товариством за звiтний перiод не випускались. Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
проводиться. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв товариства на фондових бiржах не проводився. Процентнi, дисконтнi, безпроцентнi облiгацiї та
iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї,товариством не випускались.
Свiдоцтво змiнено у звязку з змiною типа АТ, та дематерiалiзацiєю.
Вiдсутня публiчна пропозицiя та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду

У звітному періоді

за простими
акціями

за
привілейова

ними
акціями

за простими
акціями

за
привілейова

ними
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 30 000 000 0 15 000 000 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

0,015 0 0,0075 0

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн.

1 857 275,66 0 0 0

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

26.04.2018 18.04.2019

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

15.05.2018 15.05.2019

Спосіб виплати дивідендів безпосереднь
о

0 безпосереднь
о

0

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату
Опис Дата  прийняття  рiшення:  "18"  квiтня  2019  р.  протокол  Загальних  Зборiв

акцiонерiв №34

Строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2019р. по 18.12.2019р. 
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. – 0,0075.
Порядок виплати дивiдендiв: шляхом переказу коштiв акцiонерним товариством
на  банкiвський  рахунок  акцiонера  (який  зазначено  в  перелiку  осiб,  якi  мають
право  на  отримання  дивiдендiв)  та/або  шляхом поштового  переказу  на  адресу
акцiонера  (який  зазначено  в  перелiку  осiб,  якi  мають  право  на  отримання
дивiдендiв)  та/або  через  перерахування  коштiв  через  рахунки  Розрахункового
центру Центрального депозитарiю та /або за особистою заявою акцiонера через
касу пiдприємства.

За результатами звiтного перiоду виплата дивiдендiв за простими акцiями буде
здiйснюватися  з  01.06.2019р.по  18.12.2019р.,  у  зв'язку  з  чим  поле  -  сума
виплачених дивiдендiв не заповнине.

Привiлейованi акцiї Товариством не випускались.



XIII. 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,
усього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого призначення: 575 399,8
1 109 28

1,2
0 0 575 399,8

1 109 281
,2

  будівлі та споруди 217 373,8
372 406,

7
0 0 217 373,8 372 406,7

  машини та обладнання 347 798,5
720 481,

5
0 0 347 798,5 720 481,5

  транспортні засоби 9 877,1 14 164,3 0 0 9 877,1 14 164,3
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 350,4 2 228,7 0 0 350,4 2 228,7
2. Невиробничого 
призначення:

5 168,2 4 860,8 0 0 5 168,2 4 860,8

  будівлі та споруди 4 586,4 4 413,8 0 0 4 586,4 4 413,8
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 581,8 447 0 0 581,8 447

Усього 580 568
1 114 14

2
0 0 580 568 1 114 142

Опис

Ступiнь  зносу  ОЗ  -  73  %  обмежень  щодо  використання  ОЗ  немає.
Термiни та умови користування основними
засобами  (за  основними  групами)-  -  Будинки  та  споруди  термiном
користування до 50 рокiв, - автотранспорт термiном користування до 5
рокiв, - Машини та обладнання термiном користування - до 15 рокiв, -
iншi  термiном  користування  до  8  рокiв.  Умови  користування
основними  засобами  здiйснюються  у  вiдповiдностi  з  технiчними
параметрами  по  технiчних  паспортах,  Вартiсть  основних  засобiв  на
кiнець 2018р. - первiсна вартiсть - 1516547 тис.грн. - залишкова вартiсть
- 1114142тис. грн. - знос - 402405тис. грн. Змiни у вартостi основних
засобiв вiдбулися за рахунок: амортизацiї та введення в експлуатацiю
нового  обладнання.  Вибуття  автотранспорт  -  14164.3тис.  грн.
(залишкова  вартiсть)  Вибуття  будiвлi  та  споруди  -  372406.7  тис.грн.
(залишкова  вартiсть)  Нараховано  амортизацiї  за  рiк  74114тис.грн.
Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

906 579 842 579

Статутний капітал (тис.грн) 20 000 20 000
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

20 000 20 000



Опис Використана  методика  розрахунку  вартостi  чистих  активiв  емiтента  за  попереднiй  та
звiтний  перiоди  вiдповiдно  до  "Методичних  рекомендацiй  щодо  визначення  вартостi
чистих  активiв  акцiонерних  товариств",  затверджених  рiшенням  Державної  комiсiї  з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Рiзниця  мiж розрахунковою вартiстю чистих  активiв  i  статутним  капiталом  на  кiнець
звiтного перiоду становить 886579тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв  та  скоригованим  статутним  капiталом  на  кiнець  звiтного  перiоду  становить
886579  тис.грн.  Рiзниця  мiж  розрахунковою  вартiстю  чистих  активiв  i  статутним
капiталом  на  кiнець  попереднього  перiоду  становить  822577  тис.грн.  Рiзниця  мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 822577тис.грн.

Висновок Вартiсть  чистих  активiв  акцiонерного  товариства  не  менша  вiд  статутного  капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

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 226 216 X X
у тому числі:
Кредит 01.12.2015 226 216 8 06.10.2021
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 4 432 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 717 677 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 948 325 X X
Опис н/д

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 34013943
Місцезнаходження 61052, Україна, Харківська обл.,



Київський р-н, м.Харкiв, вул.
Ярославська, будинок 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

3727

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ

Реєстру аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2016
Міжміський код та телефон (057) 760-1617
Факс (057) 760-1619
Вид діяльності обов'язковий аудит фiнансової
Опис Аудиторська перевiрка повного пакету

рiчної  фiнансової  звiтностi  Замовника
за  2018  звiтний  рiк  з  метою
висловлення  незалежної  думки
Аудитора про те, чи фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан.



КОДИ

Дата 28.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00293628

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Виробництво керамічних плиток і плит за КВЕД 23.31

Середня кількість працівників: 1366
Адреса, телефон: 61106 Харкiв, проспект Московський, 297, (057) 754 46 45,
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 150 154
    первісна вартість 1001 2 287 2 493
    накопичена амортизація 1002 ( 2 137 ) ( 2 339 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 169 283 32 489
Основні засоби 1010 580 568 1 114 142
    первісна вартість 1011 910 461 1 516 547
    знос 1012 ( 329 893 ) ( 402 405 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 126 126
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 5 134 4 643
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 1 119 560



Усього за розділом I 1095 756 380 1 152 114
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 175 100 244 741
Виробничі запаси 1101 42 381 50 853
Незавершене виробництво 1102 17 686 20 476
Готова продукція 1103 114 932 173 284
Товари 1104 101 128
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 382 984 389 250

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 135 359 36 072
    з бюджетом 1135 16 003 17 935
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 377 6 709
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 20 191 8 083
Готівка 1166 4 7
Рахунки в банках 1167 20 187 8 076
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 733 014 702 790
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 1 489 394 1 854 904

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000 20 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 822 579 886 579
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 842 579 906 579



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 3 727 3 696
Довгострокові кредити банків 1510 152 175 226 216
Інші довгострокові зобов’язання 1515 272 750 266 331
Довгострокові забезпечення 1520 13 130 13 783
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 13 130 13 783
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 441 782 510 026
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 47 697 198 186
    товари, роботи, послуги 1615 56 770 109 999
    розрахунками з бюджетом 1620 12 008 4 432
    у тому числі з податку на прибуток 1621 8 513 500
    розрахунками зі страхування 1625 2 692 2 888
    розрахунками з оплати праці 1630 10 045 11 705
    одержаними авансами 1635 12 445 3 261
    розрахунками з учасниками 1640 47 666 75 809
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 15 710 32 019
Усього за розділом IІІ 1695 205 033 438 299
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1 489 394 1 854 904

Керівник Єфiмов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Пiддубна Лариса Миколаївна



КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00293628

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік
Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 1 478 531 1 275 666

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 ( 1 088 355 ) ( 872 827 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 390 176 402 839

    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 9 191 24 599
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

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 87 310 ) ( 69 859 )
Витрати на збут 2150 ( 136 543 ) ( 79 004 )
Інші операційні витрати 2180 ( 33 819 ) ( 20 698 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 141 695 257 877

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 24 713 31 746
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 47 886 ) ( 41 576 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3 992 ) ( 44 540 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 114 530 203 507

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20 530 -37 473
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 94 000 166 034

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
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 94 000 166 034

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 940 263 717 689
Витрати на оплату праці 2505 173 185 132 196
Відрахування на соціальні заходи 2510 38 418 29 291
Амортизація 2515 71 131 70 832
Інші операційні витрати 2520 183 455 115 751
Разом 2550 1 406 452 1 065 759

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 000 000 000 2 000 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 000 000 000 2 000 000 000



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,047000 0,083020
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,047000 0,083020

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Керівник Єфiмов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Пiддубна Лариса Миколаївна



КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00293628

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 036 308 1 276 510
Повернення податків і зборів 3005 66 138 44 715
 у тому числі податку на додану вартість 3006 66 138 44 715
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 577 745 137 139
Надходження від повернення авансів 3020 2 052 3 275
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 5 61

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 3
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 11 735 13 906
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 342 932 ) ( 289 869 )
Праці 3105 ( 139 956 ) ( 104 514 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 39 128 ) ( 29 362 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 77 557 ) ( 78 593 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 28 598 ) ( 32 855 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів

3118 ( 48 959 ) ( 45 738 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 021 604 ) ( 745 977 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 041 ) ( 2 263 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7 256 ) ( 10 332 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 62 509 214 699
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 0
    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 6 360 31 700
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 92 385 ) ( 46 159 )
Виплати за деривативами 3270 ( 105 607 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 153 452 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -191 632 -167 911
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 191 755 26 282
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 146
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 44 637 ) ( 28 155 )
Сплату дивідендів 3355 ( 1 827 ) ( 3 146 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 24 632 ) ( 36 096 )
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 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 120 659 -40 969
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -8 464 5 819
Залишок коштів на початок року 3405 20 191 12 944
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -3 644 1 428
Залишок коштів на кінець року 3415 8 083 20 191

Керівник Єфiмов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Пiддубна Лариса Миколаївна



КОДИ

Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ 00293628

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 000 0 0 0 822 579 0 0 842 579
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 20 000 0 0 0 822 579 0 0 842 579

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 94 000 0 0 94 000

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: 4200 0 0 0 0 -30 000 0 0 -30 000



Виплати власникам 
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  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

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 64 000 0 0 64 000
Залишок на кінець року 4300 20 000 0 0 0 886 579 0 0 906 579

Керівник Єфiмов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Пiддубна Лариса Миколаївна





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

Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик
та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
за 2018 рiк

1. Загальнi вiдомостi

Органiзацiйна структура

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ  ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"  (далi  -
Товариство), код ЄДРПОУ - 00293628.

Юридична адреса Товариства -  61106, Харкiвська область, м. Харкiв, проспект Московський,
будинок 297.
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство.
Середня кiлькiсть працiвникiв  станом на 31.12.2018 р. складає  1 366 чол. 

Предметом  дiяльностi Товариства є:

- Виробництво керамiчних плиток i плит (основний);
- Добування пiску, гравiю, глин i каолiну;
- Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв;
- Оптова  торгiвля  деревиною,  будiвельними  матерiалами  та  санiтарно-технiчним
обладнанням;
- Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
- Постачання iнших готових страв;
- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Державна реєстрацiя здiйснена Виконавчим Комiтетом Харкiвської Мiської Ради 19.10.1994 р.,
номер запису 1 480 105 0012 015216. 

Товариством  створено  та  здiйснює  свою  дiяльнiсть  вiдповiдно  до  Законiв  України  "Про
господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iнших нормативних актiв
України.  Установчi  документи  Товариства  вiдповiдають  вимогам  Закону  України  "Про
господарськi  товариства"  з  урахуванням  особливостей,  визначених  Законом  України  "Про
Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi".
Вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй та представництв) Товариство не має.  
       
Офiцiйна  сторiнка  в  Iнтернетi:  http://www.plitka.kharkov.ua/,  адреса  електронної  пошти:
khpz100@gmail.com.

Умови здiйснення дiяльностi в Українi



В Українi  вiдбуваються  полiтичнi  та економiчнi  змiни,  якi  впливали i  можуть  продовжувати
впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Внаслiдок цього здiйснення
операцiй  в  Українi  пов`язане  з  ризиками,  нехарактерними  для  iнших  ринкiв.  Ця  фiнансова
звiтнiсть  вiдображає  поточну оцiнку  керiвництва  щодо  впливу умов  здiйснення  дiяльностi  в
Українi на операцiї i фiнансове становище Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва Товариства.

Фiнансова  звiтнiсть  ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" пiдготовлена  за  рiк,  що
закiнчився 31.12.2018 р. та затверджена  Головою правлiння до випуску 23 сiчня 2019 року.

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Пiдтвердження вiдповiдностi

Наведена фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення.

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом iсторичної вартостi. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю
до цiлих тисяч гривень.

Концептуальною  основою  фiнансової  звiтностi  за  рiк,  що  закiнчився  31.12.2018  р.,  є
бухгалтерськi полiтики, якi базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ),  включаючи  Мiжнароднi  стандарти  бухгалтерського  облiку  (МСБО)  та  Тлумачення
(КТМФЗ,  ПКТ),  виданi  Радою  з  Мiжнародних  стандартiв  бухгалтерського  облiку  (РМСБО),
(видання  2016  -2017  рокiв.),  що  офiцiйно  оприлюдненi  на  веб-сайтi  Мiнiстерства  фiнансiв
України, а також обмеження застосування МСФЗ, а саме наступнi:

1) Вимоги чинних  нормативно-правових актiв,  що поширюють свою дiю на Товариство,
зобов'язують  Товариство  при  формуваннi  фiнансової  звiтностi  використовувати  виключно
Мiжнароднi  стандарти  фiнансової  звiтностi,  якi  опублiкованi  на  офiцiйному  веб-сайтi
Мiнiстерства  фiнансiв  України.  Вказане  обмеження може мати вплив на  фiнансову звiтнiсть
Товариства у випадку  появи  нових Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi виданi
Радою з Мiжнародних стандартiв  бухгалтерського облiку та ще не набрали чинностi,  але не
опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

2)     На виконання вимог ст. 12-11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi використано Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi. Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не встановлено
типовi форми фiнансових звiтiв.

В  той  же  час,  враховуючи,  що  нацiональним  законодавством  України  встановленi  форми
фiнансової  звiтностi  за  МСФЗ,  Товариство  використовувало  форми  фiнансової  звiтностi,
передбаченi Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги
до  фiнансової  звiтностi",  затвердженого  Наказом  Мiнiстерства  фiнансiв  України  №  73  вiд
07.02.2013 р. (далi - П(С)БО 1).

Облiкова полiтика за МСФЗ затверджена Наказом Голови правлiння  №1/МСФЗ вiд 03.01.2012
р.  Облiкова полiтика у 2018 роцi  була  незмiнною. Ця фiнансова звiтнiсть  є повним пакетом
фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 



Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

З  1  сiчня  2011  року  Товариство  прийняло  МСФЗ  1  "Перше  застосування  мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi". 
Перший повний комплект фiнансової звiтностi за МСФЗ пiдготовлений за 2012 рiк та станом на
31.12.2012 р

Новi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї

Перше застосування МСФЗ та iнтерпретацiй

Товариство застосувало наступнi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну
дату 01.01.2018 року, у звiтному роцi. 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"

Товариство застосувало МСФЗ 15 з 01.01.2018 р. Товариство укладає контракти з клiєнтами на
умовах  передплати  або  оплати  протягом  короткого  перiоду  часу,  угоди  не  носять
багатокомпонентний характер,  компанiя  не має програм лояльностi  та специфiчних гарантiй,
тому  перше  застосування  МСФЗ  15  не  вплинуло  суттєво  на  фiнансовий  стан  та  фiнансовi
результати компанiї.

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"

Товариство застосувало нову редакцiю МСФЗ 9 з 01.01.2018 р. Товариство має лише фiнансовi
активи i зобов'язання, що облiковувалися за попередньою облiковою полiтикою вiдповiдно до
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" за амортизованою вартiстю, тому перехiд
на  МСФЗ  9  "Фiнансовi  iнструменти"  не  вплинув  на  класифiкацiю  фiнансових  активiв  i
зобов'язань, якi продовжують облiковуватися за амортизованою вартiстю.

Поправки до МСФЗ 2 "Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй", застосування МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти - поправки до МСФЗ 4", МСБО 40
"Iнвестицiйна нерухомiсть",  КТМФЗ Iнтерпретацiя 22 "Аванси, сплаченi  в iноземнiй валютi",
МСФЗ  1  "Перше  застосування  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової  звiтностi",  МСБО  28
"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" не мали суттєвого впливу на фiнансовий стан,
фiнансовi результати та фiнансову звiтнiсть, їх ефект вiдсутнiй.

Новi МСФЗ та iнтерпретацiй

Станом на звiтну дату опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпретацiї, ефективна
дата яких не настала:

МСФЗ 16 "Оренда"

Зазначеним  МСФЗ  16  для  орендарiв  встановлено  єдину  модель  облiку  оренди  i  немає
необхiдностi визначати класифiкацiю оренди, всi договори оренди вiдображаються у звiтi про
фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з оренди.
Подвiйна  модель  облiку  оренди  орендодавцем,  класифiкацiя  оренди  визначається  на  основi
критерiїв  класифiкацiї,  аналогiчних МСБО 17 "Оренда",  модель облiку фiнансової  оренди на
основi пiдходiв до облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання



чистої iнвестицiї в оренду, що складається з дебiторської заборгованостi з оренди, i залишкового
активу,  модель  облiку операцiйної  оренди на  основi  пiдходiв  до  облiку операцiйної  оренди,
аналогiчно МСБО 17. Необов'язкове звiльнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди,
термiн дiї якої становить не бiльше 12 мiсяцiв. Портфельний облiк договорiв оренди дозволений,
якщо результати такого облiку не будуть суттєво вiдрiзнятися вiд тих, якi були б отриманi в разi
застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звiльнення щодо оренди
об'єктiв  з  низькою  вартiстю  -  тобто  активiв,  вартiсть  яких,  коли  вони  новi,  не  перевищує
встановлену  облiковою полiтикою,  навiть  якщо сумарна  величина  таких  договорiв  оренди  є
iстотною.

КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанiєю пiдхiд ?рунтувався на тому, що
краще прогнозує результат вирiшення невизначеностi. Зокрема, компанiя повинна враховувати
те,  як  по її  очiкуванням податковi  органи будуть  проводити  перевiрку податкового облiку i
трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанiя виходила з того, що податковi органи
перевiрять  всi  суми,  якi  вони  має  право  перевiрити,  i  ознайомляться  з  усiєю  пов'язаною
iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки. Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того,
що податковi органи будуть приймати або вiдхиляти невизначенi  податковi трактування, при
цьому облiковий процес буде визначатися цiєю оцiнкою податкових органiв. Роз'яснення IFRIC
23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в разi змiни фактiв i
обставин, на яких ?рунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi отримання нової
iнформацiї,  яка впливає на судження або оцiнку. Будь-якi такi змiни повиннi враховуватися в
подальшому  (перспективно)  вiдповiдно  до  МСБО  8  "Облiкова  полiтика,  змiни  в  облiкових
оцiнках  та  помилки".  У  таких  випадках  компанiї  повиннi  застосовувати  стандарт  МСБО 10
"Подiї пiсля звiтного перiоду", щоб визначити, чи є змiна, що вiдбулася пiсля звiтного перiоду,
коригуючих або нерегульованим подiєю.

МСБО 23 "Витрати на позики"

МСБО  23  передбачає:  тiєю  мiрою,  в  якiй  органiзацiя  запозичує  кошти  на  спiльнi  цiлi  i
використовує  їх  для отримання квалiфiкованого активу,  органiзацiя  повинна визначити суму
витрат за запозиченнями, дозволену для капiталiзацiї, шляхом множення ставки капiталiзацiї на
суму витрат  на  даний актив.  Ставка  капiталiзацiї  визначається  як  середньозважене  значення
витрат  за  запозиченнями  стосовно  всiх  позик  органiзацiї,  що  залишаються  непогашеними
протягом перiоду.  Однак органiзацiя повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за
запозиченнями стосовно позик, отриманих спецiально для придбання квалiфiкованого активу,
до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього активу до використання
за  призначенням  або  продажу.  Сума  витрат  за  запозиченнями,  яку  органiзацiя  капiталiзує
протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом
цього перiоду.

Поправки, пов'язанi з вступом в силу МСФЗ  16 "Оренда"

МСФЗ  3  "Об'єднання  бiзнесу",  МСБО  16  "Основнi  засоби",  МСБО  1  "Подання  фiнансової
звiтностi", МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї",  МСФЗ  9  "Фiнансовi  iнструменти",  МСФЗ  13  "Оцiнка  справедливої  вартостi",
МСФЗ 15  "Виручка  по  контрактах  з  клiєнтами",  МСБО 2  "Запаси",  МСБО 7  "Звiт  про  рух
грошових коштiв",  МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв",  МСБО 23 "Витрати на позики",
МСБО  37  "Забезпечення,  умовнi  зобов'язання  та  умовнi  активи",  МСБО  38  "Нематерiальнi
активи", МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", МСБО 41 "Сiльське господарство".



Поправка до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства" - 14A
 
Органiзацiя застосовує МСФЗ 9 також до iнших фiнансових iнструментiв в асоцiйованому або
спiльному пiдприємствi, до яких не застосовується метод участi в капiталi. До них вiдносяться
довгостроковi  вкладення,  якi,  по  сутi,  складають  частину  чистих  iнвестицiй  органiзацiї  в
асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство.

Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"

Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої  вартостi  до фiнансових iнструментiв,
якi мають опцiю дострокового погашення, незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi
може виникнути компенсацiя (як позитивна, так i негативна)

Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам"

Поправки  до  МСБО  19  "Виплати  працiвникам"  стосуються  порядку  облiку  компанiями
пенсiйних  програм  з  визначеною  виплатою.  Якщо  до  програми  вносяться  змiни  (програма
скорочується або по нiй вiдбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її
чистих активiв або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають вiд компанiї
використовувати  новi  припущення,  використанi  при  проведеннi  переоцiнки,  щоб  визначити
вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток на залишок звiтного перiоду пiсля змiни
програми з визначеною виплатою.

Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - 42A

Якщо сторона угоди про спiльне пiдприємство (як цей термiн визначено в МСФЗ 11 "Спiльна
дiяльнiсть")  отримує  контроль  над  бiзнесом,  який  є  спiльною  операцiєю  (як  цей  термiн
визначено  в  МСФЗ  11),  i  при  цьому  мала  права  на  активи  i  несла  вiдповiдальнiсть  за
зобов'язаннями, пов'язаними з цiєю спiльною операцiєю, безпосередньо до дати придбання, то
дана  угода  є  об'єднанням  бiзнесiв,  якi  здiйснюються  поетапно.  Отже,  набувач  повинен
застосовувати  вимоги  щодо  об'єднання  бiзнесiв,  здiйснюваного  поетапно,  включаючи
переоцiнку часток участi в спiльних операцiях, що були ранiше, у спосiб, передбачений в пунктi
42.  При  цьому  набувач  повинен  переоцiнити  всю  наявну  ранiше  частку  участi  в  спiльних
операцiях.

Поправка до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" - B33CA

Сторона, яка є учасником спiльних операцiй,  але не має спiльного контролю, може отримати
спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в рамках яких є бiзнес, як цей термiн
визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участi в даної спiльної операцiї, що були ранiше,
не переоцiнюються.

Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток" - 57А

Органiзацiя повинна визнати наслiдки з податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони
визначенi в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на
прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи подiями,
якi генерували розподiл прибутку, нiж з розподiлами на користь власникiв. Тому органiзацiї слiд
визнавати  наслiдки  з  податку  на  прибуток  щодо  дивiдендiв  у  складi  прибуткiв  або  збиткiв,
iншого сукупного доходу або в капiталi вiдповiдно до того, де органiзацiя спочатку визнала такi



минулi операцiї або подiї.

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2020 року

Концептуальнi основи фiнансової звiтностi 
Введено  концепцiю  дiяльностi  керiвництва  в  iнтересах  власникiв  i  уточнено  iнформацiю,
виникає  в  зв'язку  з  цим.  Повернено  концепцiю  обачностi,  яка  пiдтримує  нейтральнiсть
iнформацiї  i  тому  описує  обачнiсть  як  "обережнiсть  при  винесеннi  суджень  в  умовах
невизначеностi". Невизначенiсть оцiнки є фактором, який може вплинути на достовiрне надання
iнформацiї.  Суб'єкт,  що  звiтує  -  це  органiзацiя,  яка  за  власною  iнiцiативою  складає  або
зобов'язана  складати  фiнансову  звiтнiсть  i  не  обов'язково  є  юридичною  особою.  Актив  -
iснуючий  економiчний  ресурс,  контрольований  органiзацiєю  в  результатi  минулих  подiй.
Економiчний ресурс - це право, яке може принести економiчнi вигоди. Зобов'язання - iснуючий
обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi минулих подiй. Зобов'язання -
це  обов'язкова вiдповiдальнiсть,  якої  у  органiзацiї  вiдсутня  практична  можливiсть  уникнути.
Визнання -  це процес фiксацiї  для включення в  звiт про фiнансовий стан або в звiт (и)  про
фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв
або витрат. Припинення визнання - це виключення повнiстю або частково визнаної активу або
зобов'язання  зi  звiту  про фiнансовий  стан  органiзацiї.  Введено  двi  категорiї  методiв  оцiнки:
Оцiнка  на  основi  iсторичної  (первiсної)  вартостi.  Показники  iсторичної  вартостi  надають
iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на основi iсторичної (первiсної) суми операцiї
або  подiї.  Оцiнка  на  основi  поточної  (переоцiненої)  вартостi.  Показники  поточної  вартостi
надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для вiдображення поточних умов на
дату  оцiнки.  Методи  оцiнки  цiєї  категорiї  можуть  включати  справедливу  вартiсть,  цiннiсть
використання,  вартiсть виконання i  поточну вартiсть.  Введено термiн "звiт (и) про фiнансовi
результати"  для  позначення  Звiту  про прибутки  i  збитки  разом зi  Звiтом про IСД.  Звiт  про
прибутки  та  збитки  є  основним джерелом iнформацiї  про фiнансовi  результати  компанiї.  За
замовчуванням всi доходи i витрати повиннi бути вiдповiдним чином класифiкованi i включенi в
звiт про прибутки i збитки.

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2021 року  

МСФЗ 17 "Страховi контракти" 
Стандарт, що замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти".

За рiшенням керiвництва Товариства у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р.,
Товариство не застосувало достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї.

Суттєвi облiковi судження та  оцiнки 

Керiвництво  Товариства  розробило  ряд  оцiнок  i  припущень,  якi  стосуються  вiдображення  у
звiтностi активiв i зобов'язань, для пiдготовки даної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

Далi представлена iнформацiя про значних сферах невизначеностi оцiнок i ключових судженнях
при застосуваннi принципiв облiкової полiтики:

Загальне умови функцiонування

Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2018



роцi  характеризується  трансформацiйними  процесами  та  достатньою  нестабiльнiстю,  що
призводить  до  виникнення  невизначеностi  майбутнiх  умов  функцiонування  пiдприємств  в
України.

При  складаннi  цiєї  фiнансової  звiтностi  враховувалися  усi  вiдомi  керiвництву  Товариства
фактори та такi, якi можна надiйно оцiнити. 

Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а
також  те,  якi  наслiдки  вони  можуть  мати  на  фiнансовий  стан  Товариства  в  майбутньому.
Керiвництво  вважає,  що  їм  здiйснюються  всi  заходи,  необхiднi  для  пiдтримки  стабiльної
дiяльностi та розвитку Товариства.

Дана фiнансова звiтнiсть  не включає нiяких коригувань,  якi  можуть  мати мiсце в результатi
такої  невизначеностi.  Такi  корегування  будуть  внесенi,  якщо такi  змiни  середовища  стануть
вiдомi i їх вплив зможе бути надiйно оцiнений.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Дана  фiнансова  звiтнiсть  за  2018  рiк  складена  на  основi  припущення  про  безперервнiсть
дiяльностi,  оскiльки  управлiнський  персонал  не  має  намiрiв  лiквiдувати  Товариство  чи
припинити дiяльнiсть та позитивно оцiнює здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй основi.

За оцiнкою управлiнського персоналу Товариства, припущення про безперервнiсть дiяльностi,
як  основи  для  бухгалтерського  облiку  та  фiнансової  звiтностi,  є   доречним  та  прийнятним,
оскiльки: 
1)  Керiвництво  Товариства  має  стiйкi  плани  щодо  продовження  господарської  дiяльностi
Товариства в майбутньому;
2)  Залишки  грошових  коштiв  на  рахунках  у  банках  свiдчить  про  те,  що  Товариство  має
вiдкритий доступ до фiнансових ресурсiв;
3)  За  оцiнкою  керiвництва  Товариства,  Товариство  i  надалi  буде  в  змозi  продовжувати
реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в ходi здiйснення звичайної господарської
дiяльностi.

Порiг суттєвостi щодо окремих об'єктiв облiку

Порiг  суттєвостi  визначається  з  метою  об?рунтованого  розмежування  облiкової  та  iншої
iнформацiї  на  суттєву  та  таку,  яка  не  здатна  впливати  на  рiшення  користувачiв  фiнансової
звiтностi. Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i
примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв. 

Визначення порогу суттєвостi для розмежування облiкової та iншої iнформацiї щодо окремих
господарських операцiй та об'єктiв облiку Товариства наведено у таблицi нижче:

Об'єкти облiку Порiг
суттєвостi Базовий показник для визначення порога суттєвостi
Окремi об'єкти облiку активiв, зобов'язань i власного капiталу 5 % Пiдсумок  вiдповiдно  всiх
активiв, усiх зобов'язань i власного капiталу
Окремi види доходiв i витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) пiдприємства

Товариство  не  повинно  в  пояснювальних  примiтках  до  фiнансової  звiтностi  надавати



iнформацiю,  розкриття  якої  вимагає  МСФЗ,  якщо  дана  iнформацiя  є  несуттєвою  (нижча  за
наведений порiг суттєвостi).

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

Товариство  регулярно  проводить  оцiнку  резерву  пiд  очiкуванi  кредитнi  збитки  в  сумi,  що
дорiвнює  очiкуваним  кредитним  збиткам  за  фiнансовими  активами.  Виходячи  з  наявного
досвiду,  Товариство  використовує  своє  судження  при  оцiнцi  резерву  пiд  очiкуванi  кредитнi
збитки.  Товариство  оцiнює  змiни  майбутнiх  грошових  потокiв  на  основi  минулого  досвiду
виникнення дефолту,  спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi  погашення
зобов'язань  дебiторами;  або  змiну  економiчних  умов  нацiонального  чи  мiсцевого  рiвня,  що
спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за погашенням фiнансових активiв. 

Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв

Керiвництво  Товариства  оцiнює  необхiднiсть  уцiнки  запасiв  до  чистої  вартостi  реалiзацiї  з
урахуванням цiн,  за якими запаси можуть  бути реалiзованi  пiсля кiнця перiоду,  i  цiлi,  з якої
утримуються  запаси.  Якби  вартiсть  запасiв  не  була  повнiстю  вiдшкодовуваної,  Товариство
повинно було б вiдобразити в облiку витрати з метою коректування вартостi запасiв до чистої
вартостi реалiзацiї.

Зобов`язання за виплатами працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi

Керiвництво  Товариства  проводить  розрахунки  зобов`язань  за  виплатами  працiвникам  по
закiнченнi  трудової  дiяльностi  з  використанням  методу  прогнозованої  умовної  одиницi
виходячи з  актуарних  припущень,  якi  являють собою найбiльш точнi  оцiнки  управлiнського
персоналу вiдносно тих змiнних величин, якi будуть визначати остаточнi витрати на виплати
працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.

3. Основнi принципи облiкової полiтики

Далi  викладенi  основнi  принципи  облiкової  полiтики,  якi  були  застосованi  при  пiдготовцi
фiнансової звiтностi.

Операцiї в iноземних валютах

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту Товариства по курсам
обмiну, що дiють на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов`язання, деномiнованi в
iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну,
чинним  на  цю  дату.  Прибуток  або  збитки  вiд  курсових  рiзниць  за  монетарними  статтями
представляють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю функцiональної валютi на початок
перiоду i амортизованою вартiстю скоригованої з урахуванням ефективної процентної ставки i
платежiв за перiод, i амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованої по курсу обмiну
на кiнець звiтного перiоду.

Немонетарнi  активи  i  зобов`язання,  деномiнованi  в  iноземнiй  валютах,  якi  оцiненi  за
справедливою вартiстю перераховуються  у функцiональну валюту по курсам обмiну на дату
визначення справедливої вартостi. Немонетарнi активи i зобов`язання в iноземних валютах, якi
оцiненi  за  iсторичної  вартостi,  перераховуються  за  курсом обмiну на  дату операцiї.  Курсовi
рiзницi,  що  виникають  при  перерахунку  визнаються  як  прибуток  або  збиток.  Курси  обмiну



гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi на 31 грудня були наступними:

Валюта                                                                                                                  2018 р.
2017 р.

Долар США                                                                                                              27,69
28,07
Євро                                                                                                                          31,71
33,50
Росiйський рубль                                                                                                        0,4
0,49
Фунт стерлiнгiв                                                                                                        35,13
37,73

Фiнансовi iнструменти

Непохiднi фiнансовi iнструменти

Непохiднi  фiнансовi  iнструменти  включають  iнвестицiї  в  капiтал  i  борговi  цiннi  папери
органiзацiї  та  iншу дебiторську заборгованiсть,  грошовi  кошти та  їх  еквiваленти,  кредити та
позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Товариство  спочатку  визнає  кредити,  дебiторську  заборгованiсть  та  депозити  на  дату  їх
видачi/виникнення.  Первiсне  визнання  всiх  iнших  фiнансових  активiв  здiйснюється  на  дату
укладання  угоди,  в  результатi  якої  Товариство  стає  стороною  договору  про  придбання
фiнансового iнструменту.

Припинення  визнання  Товариством  фiнансових  активiв  вiдбувається  в  тому  випадку,  якщо
закiнчується термiн дiї права Товариства згiдно з договором на отримання грошових коштiв вiд
фiнансових  активiв,  якщо  Товариство  передає  право  на  отримання  коштiв  вiд  фiнансових
активiв у ходi операцiї, в результатi якої воно передає практично всi ризики та вигоди, пов`язанi
з володiнням фiнансовими активами. Будь-яка частка власностi в переданих фiнансових активах,
яка була створена або збережена Товариством, визнається як окремий актив або зобов`язання.

Товариство має наступнi непохiднi активи: кредити i дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти
та їх еквiваленти.

Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку.

Фiнансовий актив  класифiкується  як iнструмент  за  справедливою вартiстю,  з  вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, якщо вiн класифiкований як iнструмент, утримуваний для
торговельних операцiй, або якщо вiн був визначений таким при первiсному визнаннi. Фiнансовi
активи  визначаються  як  фiнансовi  активи  за  справедливою  вартiстю,  з  вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, якщо управлiння такими iнвестицiями i прийняття рiшень
про покупку i продаж здiйснюється Товариством на основi їх справедливої вартостi вiдповiдно
до  документально  оформленої  стратегiї  управлiння  ризиками  або  iнвестицiйною  стратегiєю
Товариства.  При  первiсному  визнаннi  витрати,  що  вiдносяться  на  здiйснення  операцiй,
визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Фiнансовi активи
за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюються за



справедливою вартiстю, а її змiни визнаються в прибутку або збитку.

Кредити й дебiторська заборгованiсть

Кредити  й  дебiторська  заборгованiсть  представляють  собою  фiнансовi  активи,  якi  не
котируються  на  активному ринку з  фiксованими  або обумовленими  платежами.  Такi  активи
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка безпосередньо вiдносяться до здiйснення
операцiї.  Пiсля  первiсного  визнання  кредити  й  дебiторська  заборгованiсть  оцiнюються  за
амортизованою  вартiстю  з  використанням  методу  ефективної  процентної  ставки,  за
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Кредити й дебiторська заборгованiсть включають торгову
та iншу дебiторську заборгованiсть. До грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдносяться залишки
грошових  коштiв  на  банкiвському  рахунку,  у  касi,  депозити  до  запитання  i  високолiквiднi
iнвестицiї з початковими термiнами виплати до трьох мiсяцiв.

Фiнансовi активи, наявнi для продажу

Фiнансовi  активи,  наявнi  для  продажу,  являють собою непохiднi  фiнансовi  активи,  якi  були
визначенi як наявнi для продажу i якi не були класифiкованi нi в одну з перерахованих вище
категорiй.  Iнвестицiї  Товариства  в  пайовi  цiннi  папери  i  деякi  борговi  цiннi  папери
класифiкуються  як  фiнансовi  активи,  наявнi  для  продажу.  Первiсне  визнання  таких  активiв
здiйснюється  на  суму  витрат,  якi  безпосередньо  вiдносяться  до  здiйснення  операцiї.  Пiсля
первiсного  визнання  вони  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю,  змiни  якої,  за  винятком
збиткiв  вiд знецiнення та курсових рiзниць по боргових iнструментiв,  наявних для продажу,
визнаються  в  iншому  сукупному  прибутку  i  вiдображаються  у  власному  капiталi  у  складi
резерву переоцiнки цiнних паперiв  до справедливої  вартостi.  Якщо вiдбувається  припинення
визнання  iнвестицiї  або  її  знецiнення,  кумулятивний  прибуток  або  збиток  у  складi  iншого
сукупного прибутку переноситься в прибуток або збиток.

Непохiднi фiнансовi зобов`язання

Первiсне визнання фiнансових зобов`язань вiдбувається на дату операцiї, коли Товариство стає
стороною  договору,  який  стосується  конкретного  iнструменту.  Припинення  визнання
фiнансових  зобов`язань  вiдбувається  тодi,  коли  зазначенi  в  договорi  зобов`язання  виконанi,
анульованi або термiн їх дiї закiнчився.

Взаємозалiк  фiнансових  активiв  i  зобов'язань  та  подання  чистої  суми  у  звiтi  про  фiнансове
становище  вiдбувається  тiльки  тодi,  коли  Товариство  має  юридично  забезпечене  право  на
проведення взаємозалiку цих сум i  має намiр або здiйснити розрахунки на нетто-основi,  або
одночасно реалiзувати актив i погасити актив i погасити зобов`язання.

Товариство має наступнi фiнансовi зобов`язання: кредити, позики, а також торгiвельна та iнша
кредиторська заборгованiсть. Первiсне визнання таких фiнансових зобов'язань здiйснюється за
справедливою  вартiстю,  яка  збiльшується  на  суму  витрат,  якi  безпосередньо  вiдносяться  до
здiйснення  операцiї.  Пiсля  первiсного  визнання  цi  фiнансовi  зобов'язання  оцiнюються  за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Знецiнення

Непохiднi фiнансовi активи



Фiнансовий  актив,  не  вiднесений  до  категорiї  фiнансових  iнструментiв  за  справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату
на  предмет  наявностi  об`єктивних  ознак  знецiнення.  Фiнансовий  актив  є  знецiненим,  якщо
iснують  об'єктивнi  ознаки  того,  що  пiсля  первiсного  визнання  активу  сталася  подiя,  що
спричинила збиток, i що ця подiя вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки з даного активу,
якi можна достовiрно оцiнити. Об'єктивними ознаками знецiнення фiнансових активiв можуть
служити невиконання зобов'язань або порушення строку виконання зобов'язань з боку дебiтора,
реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством на умовах, якi Товариство не розглядало б
за  iнших обставин,  ознаки того,  що вiдносно дебiтора  або емiтента  буде  iнiцiйовано процес
визнання його банкрутом, або зникнення активного ринку для тих або iнших цiнних паперiв.
Крiм того, стосовно iнвестицiї в пайовi цiннi папери, об'єктивною ознакою знецiнення є значне
або тривале зниження її справедливої вартостi порiвняно з вартiстю придбання.

Нефiнансовi активи

Балансова  вартiсть  не  фiнансових  активiв  Товариства,  за  винятком  запасiв  i  вiдстрочених
податкових активiв, переглядаються на кожну звiтну дату з метою виявлення ознак знецiнення.
Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Сума
очiкуваного  вiдшкодування  гудвiлу  i  нематерiальних  активiв,  що  мають  невизначенi  строки
корисного використання або ще не введенi в експлуатацiю, оцiнюється щорiчно в один i той же
час. Сумою очiкуваного вiдшкодування активу або одиницi, що генерує кошти, є бiльша з двох
вартостей:  вартiсть  використання  або  справедлива  вартiсть  за  вирахуванням  витрат  на
реалiзацiю. При оцiнцi вартостi активу очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються
до їх приведеної вартостi з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, що
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i ризики, властивi певного
активу. Для проведення тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть тестуватися
iндивiдуально,  об'єднаються в  найменшу групу активiв,  яка генерує  надходження коштiв  вiд
безперервного використання вiдповiдних активiв, якi практично не залежать вiд притоку коштiв
вiд iнших активiв або груп активiв ("одиницi, що генерує грошовi кошти"). За умови проведення
тестування  на  предмет  максимальної  величини операцiйного  сегмента,  для  цiлей  тестування
гудвiлу на предмет знецiнення одиниць, що генерують кошти, на якi був розподiлений гудвiл,
об'єднуються  таким  чином,  щоб  рiвень,  на  якому  проводиться  тестування  на  предмет
знецiнення,  вiдображав  найнижчий  рiвень,  на  якому  цей  гудвiл  контролюється  для  цiлей
внутрiшньої звiтностi. Збиток вiд знецiнення визнають тодi, коли балансова вартiсть активу або
його  одиницi,  що  генерує  кошти,  перевищує  суму  очiкуваного  вiдшкодування.  Збитки  вiд
знецiнення визнаються в прибутку або збитку. Збитки вiд знецiнення, визнанi вiдносно одиниць,
що  генерують  грошовi  кошти,  спочатку  розподiляються  для  зменшення  балансової  вартостi
будь-якого гудвiлу, вiднесеного на цi одиницi, а потiм для зменшення балансової вартостi iнших
активiв в одиницi (групи одиниць) на пропорцiйнiй основi.

Основнi засоби

Визнання та оцiнка

Одиницi  основних  засобiв,  за  винятком  землi,  оцiнюються  за  вартiстю  придбання  за
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо стосуються придбання активу. Вартiсть
активiв,  створених  за  рахунок  власних  коштiв,  включає  вартiсть  матерiалiв,  заробiтну  плату
основних робiтникiв i будь-якi iншi витрати, якi безпосередньо стосуються приведення активу в
робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж i перемiщення об`єктiв, на



вiдновлення територiї,  на якiй вони розташованi, i капiталiзованi витрати на позики. Вартiсть
придбання  може  також  включати  перенесення  з  власного  капiталу  прибутку  або  збитку  за
вiдповiдним хеджуванням грошових потокiв вiд придбання основних засобiв за валюту. Вартiсть
придбаного  програмного  забезпечення,  що  є  невiд`ємним  компонентом  функцiональностi
вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання.

Якщо значнi компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання,
цi частини вiдображаються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв.

Прибуток або збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень  вiд  вибуття  з  балансовою  вартiстю  основних  засобiв  i  визнають  прибуток  або
збиток у складi iнших доходiв або iнших витрат на нетто-основi. При продажу переоцiнених
активiв  вiдповiдна  сума,  включена  в  резерв  переоцiнки,  переноситься  в  накопичений
нерозподiлений прибуток.

Наступнi витрати

Витрати, понесенi на замiну компонента одиницi основних засобiв, що облiковується окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiненого компонента списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються тiльки тодi,  коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести ця
одиниця основних засобiв у майбутньому.  Всi iншi витрати,  включаючи витрати на ремонт i
обслуговування, визнаються у прибутку або збитку,  як витрати за перiод, в якому вони були
понесенi.

Орендованi активи

Платежi за договорами операцiйної  оренди, за умовами яких Товариство не приймає на себе
практично  всi  ризики  i  не  отримує  практично  всi  вигоди,  пов`язанi  з  володiнням активами,
вiдносяться на витрати за перiод, в якому вони були здiйсненi.

Знос

Знос визнається в прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв
корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш
точно  вiдображає  очiкуване  використання  майбутнiх  економiчних  вигод,  властивих  що
вiдповiдають певному активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом коротшого з
двох перiодiв:  строку оренди або строку корисного використання орендованих активiв,  якщо
тiльки не iснує об?рунтованої впевненостi в тому, що Товариство отримає право власностi на
активи до кiнця термiну оренди. Знос землi не нараховується.

Далi  представленi  оцiненi  строки  корисного  використання  основних  засобiв  в  поточному  i
порiвняльному перiодах:

Будiвлi                                                              10-50 рокiв
Машини та устаткування                                 3-15 рокiв
Транспортнi засоби                                                5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар                        2-8 рокiв

Методи  нарахування  зносу,  строки  корисного  використання  i  залишкова  вартiсть
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються при необхiдностi.



Незавершене будiвництво

Незавершене будiвництво вiдображається за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Знос по об`єктах незавершеного будiвництва не нараховується.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi  активи  вiдображаються  за  вартiстю  придбання  за  вирахуванням  накопиченої
амортизацiї  та  накопичених  збиткiв  вiд  знецiнення.  Амортизацiя  нематерiальних  активiв
нараховується за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання з
дати,  коли  вони  готовi  до  використання.  Оцiненi  строки  корисного  використання
нематерiальних активiв складають вiд 5 до 10 рокiв.

Запаси

Визнання запасiв

Запаси  в  бухгалтерському  облiку  та  фiнансовiй  звiтностi  визнаються  активом,  якщо  вони
вiдповiдають:
1) визначенню запасiв  (утримуються для продажу у звичайному ходi  бiзнесу,  перебувають у
процесi  виробництва  для  такого  продажу  або  iснують  у  формi  основних  чи  допомiжних
матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг) та
2) наступним критерiям визнання:
 -  iснує  велика  ймовiрнiсть  отримання  економiчних  вигiд  у  майбутньому,  пов'язаних  з  їх
використанням;
 - їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

Оцiнка запасiв

Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi  пiд  час  доставки  запасiв  до  їх  теперiшнього  мiсцезнаходження  та  приведення  їх  у
теперiшнiй стан.

Знецiнення запасiв

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо:
- вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася;
- зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi
витрати на збут. 

В  цих  випадках  здiйснюється  знецiнення  нелiквiдних,  застарiлих  запасiв  до  чистої  цiни
реалiзацiї  на  дату  складання  фiнансової  звiтностi.  Вiдповiдне  зменшення  вартостi  запасiв
вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв.

Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi

Облiковою полiтикою передбачено для оцiнки запасiв при вибуттi використання методу FIFO.



Визнання запасiв витратами

При реалiзацiї  балансова  вартiсть  запасiв  визнається  витратами  перiоду,  в  якому визнається
вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї
та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або
збиток. 

Резерви

Резерви визнаються тодi,  коли в результатi  подiї,  що вiдбулася  в минулому,  Товариство має
юридичне  або  конструктивне  зобов`язання,  яке  може бути  достовiрно  оцiнено,  i  коли  iснує
ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов`язання призведе до зменшення економiчної вигоди.
Сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з
використанням ставки без урахування оподаткування,  що вiдображає поточнi  ринковi  оцiнки
вартостi  грошових коштiв  у  часi  i  ризики,  властивi  конкретному зобов`язанню.  Вивiльнення
дисконту визнається в складi фiнансових витрат.

Зобов`язання за виплатами працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi та iншi довгостроковi
виплати

Товариство здiйснює вiдрахування, що розраховуються на основi доходiв кожного працiвника, в
державний  пенсiйний  фонд  України,  фонд  соцiального  забезпечення,  фонд  страхування  вiд
нещасних  випадкiв  на  виробництвi,  фонд  страхування  на  випадок  тимчасової  втрати
працездатностi i у фонд страхування на випадок безробiття. Такi суми вiдносяться на витрати по
мiрi  вiдрахування.  Товариство  повинно  компенсувати  державнi  суми  пенсiйних  виплат,  що
здiйснюються державою працiвникам Товариства, що пропрацювали протягом певного часу у
шкiдливих  та  важких  умовах  працi  i  тому  мають  право  виходу  на  пенсiю  i  на  пенсiйне
забезпечення до настання пенсiйного вiку, передбаченого законодавством України.

Чиста  сума  зобов`язання  розраховується  шляхом  оцiнки  суми  майбутнiх  виплат,  зроблених
працiвниками  в  поточному  та  попереднiх  перiодах  за  наданi  послуги.  Сума  цих  виплат
дисконтується  для  визначення  приведеної  вартостi.  Ставка  дисконту  визначається  на  основi
прибутковостi на звiтну дату по високоякiсним державним облiгацiям, скоригованої на оцiнений
вплив  рiзницi  в  термiнах.  Розрахунок  проводиться  з  використанням  методу  прогнозованої
умовної одиницi.

Товариство  здiйснює  разовi  виплати  робiтникам,  що  досягли  певного  вiку.  Такi  виплати  у
зв`язку з ювiлеями є зобов`язаннями по довгострокових виплатах працiвникам i виплачуються за
рахунок грошових коштiв, генерованих в ходi операцiйної дiяльностi.

Доходи вiд основної дiяльностi

Реалiзована продукцiя

Доходи  вiд  реалiзацiї  продукцiї  в  ходi  звичайної  дiяльностi  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю  отриманих  або  належних  коштiв  за  вирахуванням  повернень,  торгових  знижок  i
оптових  знижок.  Доходи  визнаються,  коли  iснує  переконливий  доказ,  зазвичай  у  формi
укладеного договору купiвлi-продажу, того, що значнi ризики i вигоди, пов`язанi з володiнням,
було  передано  покупцевi,  отримання  оплати  є  ймовiрним,  вiдповiднi  витрати  i  потенцiйнi
повернення  продукцiї  можуть  бути  достовiрно  оцiненi,  припинено  участь  в  управлiннi
продукцiєю,  i  сума  доходу  може  бути  достовiрно  оцiнена.  Якщо  iснує  ймовiрнiсть  надання



знижки i ця сума може бути достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходiв
вiд основної  дiяльностi  при визнаннi  доходiв вiд реалiзацiї  продукцiї.  Час передачi  ризикiв  i
вигод залежить вiд iндивiдуальних умов договорiв купiвлi-продажу.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок. Поточний
податок i вiдстрочений податок визнається в прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли
вiн вiдноситься  до угоди щодо об`єднання бiзнесу або до статей,  визнаним безпосередньо у
власному капiталi або iншого сукупного прибутку.

Поточний  податок  складається  з  очiкуваного  податку  до  сплати  або  до  вiдшкодування,
розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк з використанням ставок
оподаткування,  що дiють або переважнi  на звiтну дату,  i  будь-яких коригувань  податку,  що
пiдлягає сплатi за попереднi роки.

Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв
i  зобов`язань,  якi  використовуються  для  цiлей  фiнансової  звiтностi,  i  сумам,  якi
використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за наступними
тимчасовими рiзницями:

- з тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активiв або зобов`язань в
результатi здiйснення угоди, що не є об`єднанням бiзнесу, яка не впливає нi на бухгалтерський,
нi на оподатковуваний прибуток або збиток;

- за тимчасовими рiзницями, що належать до iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства i спiльно
контрольованi суб`єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi тимчасовi рiзницi
не будуть сторнованi в осяжному майбутньому;

Вiдстрочений  податок  оцiнюється  виходячи  з  податкових  ставок,  якi,  як  очiкується,  будуть
застосовуватися  до  тимчасових  рiзниць  у  момент  їх  сторнування,  згiдно  з  законодавством,
чинним або переважним на звiтну дату.

Вiдстроченi  податковi  активи  та  зобов`язання  можуть  бути  взаємно  зарахованi,  якщо  iснує
юридично забезпечене право на взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов`язань i якщо
вони вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим же податковим органом з
одного  i  того  ж  суб`єкта  господарювання,  оподатковуваного,  або  з  декiлькох  рiзних
оподатковуваних суб`єктiв господарювання, але при цьому зазначенi суб`єкти господарювання
мають намiр розрахуватися по поточних податкових зобов`язань i активiв на нетто-основi, або їх
податковi активи та зобов`язання будуть реалiзованi одночасно.

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збиткiв, податкових
кредитах та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть
отримання  в  майбутньому  оподатковуваного  прибутку,  проти  якої  вони  можуть  бути
використанi. Сума вiдстрочених податкових активiв аналiзується на кожну дату i зменшується,
якщо реалiзацiя вiдповiдних податкових вигод бiльше не є ймовiрною.

Фiнансовi витрати

До  складу  фiнансових  витрат  належать,  головним  чином,  витрати  на  виплату  вiдсоткiв  по
позиках i вивiльнення дисконту по резервам.



Витрати  на  позики,  що  не  вiдносяться  безпосередньо  до  придбання,  спорудження  або
виробництва вiдповiдного активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням методу
ефективної процентної ставки.

Прибуток i збитки вiд курсових рiзниць вiдображенi у звiтностi на нетто-основi або як фiнансовi
доходи,  або як фiнансовi  витрати,  залежно вiд того,  чи знаходяться  валютнi  змiни у позицiї
чистого прибутку або чистого збитку.

Припинення дiяльностi

Припинення дiяльностi нi в звiтному, нi в попереднiх роках не мало мiсця.

4. Управлiння ризиками: фiнансовi iнструменти

Внаслiдок використання фiнансових iнструментiв у Товариства виникають наступнi ризики:

" кредитний ризик
" ризик лiквiдностi
" ринковий ризик

У  даних  примiтках  представлена  iнформацiя  про  кожного  з  зазначених  вище  ризикiв,  цiлi,
полiтика i  процедури,  якi  Товариство використовує  для управлiння ризиками та їх  оцiнки,  а
також iнформацiя про управлiння капiталом. Загальну вiдповiдальнiсть за створення структури
управлiння ризиками та здiйснення нагляду над нею несе керiвництво Товариства.

Полiтика Товариства вiдносно управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу
ризикiв, якi виникають у Товариства, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю,
а також монiторингу ризикiв i дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика i системи управлiння
ризиками  регулярно  переглядаються  для  облiку  змiн  ринкової  кон`юнктури  i  дiяльностi
Товариства.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства внаслiдок невиконання
клiєнтом або контрагентом за договором про фiнансовий iнструмент свого зобов`язання перед
Товариством.

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Рiвень  кредитного  ризику  для  Товариства  визначається,  головним  чином,  iндивiдуальними
характеристиками  кожного  клiєнта.  При  цьому  керiвництво  Товариства  також  враховує
демографiчнi характеристики клiєнтської бази Товариства, включаючи ризик дефолту в галузi
або  в  країнi,  в  якiй  здiйснює  дiяльнiсть  той  або  iнший  клiєнт,  оскiльки  цi  фактори  можуть
впливати на рiвень кредитного ризику, особливо в iснуючих економiчних умовах.

Рiвень кредитного ризику затверджується i контролюється на регулярнiй основi iндивiдуально
вiдносно всiх значних клiєнтiв.

Товариства не вимагає застави для забезпечення торгової та iншої дебiторської заборгованостi.



Товариство  створює резерв  на  покриття  збиткiв  вiд  знецiнення,  що представляє  собою його
оцiнку  збиткiв,  понесених  у  зв`язку  з  торговою  та  iншою  дебiторською  заборгованiстю.
Основним компонентом цього резерву є компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до
iндивiдуально значної заборгованостi.

Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальний рiвень кредитного ризику.

Далi представлений максимальний рiвень кредитного ризику:

(В тисячах гривень)                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть                                                     432 031
521 720
Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                                   8 083
20 191
Разом:                                                                                                                           440 114
541 911

Станом  на  31.12.2018  р.  на  31.12.2017  р.  та  на  дату  затвердження  керiвництвом  фiнансової
звiтностi до випуску у Товариства не має виданих гарантiй.

Ризик лiквiдностi

Ризик  лiквiдностi  полягає  в  тому,  що  Товариству  буде  складно  виконати  свої  фiнансовi
зобов`язання,  розрахунки  за  якi  здiйснюються  шляхом  перерахування  грошових  коштiв  або
передачi iншого фiнансового активу. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю передбачає
забезпечення, наскiльки є можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньою для виконання
зобов`язань Товариства у мiру настання термiну їх погашення як у звичайних умовах, так i в
надзвичайних  ситуацiях,  не  несучи  при цьому неприйнятних збиткiв  i  без ризику нанесення
шкоди  репутацiї  Товариства.  Товариство  прагне  забезпечити  постiйну  наявнiсть  достатньої
кiлькостi  коштiв  для  здiйснення  планових  операцiйних  витрат,  включаючи  витрати  на
обслуговування фiнансових зобов`язань.

Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає в тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, процентнi
ставки  та  курси  цiнних  паперiв,  будуть  впливати  на  доходи  або  на  вартiсть  фiнансових
iнструментiв Товариства. Метою управлiння ринковими ризиками є управлiння i контроль рiвня
ринкового ризику в прийнятих межах параметрiв при оптимiзацiї прибутковостi на ризик.

Валютний ризик

У Товариства виникає валютний ризик у зв`язку iз закупiвлями, деномiнованими, в iноземних
валютах. Основними валютами,  у зв`язку з якими виникає цей ризик є, головним чином, долар
США, євро, росiйський рубль та фунт стерлiнгiв.

Процентний ризик

Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх
справедливої  вартостi  (по  заборгованостi  з  фiксованою  ставкою)  або  майбутнiх  грошових



потокiв (по заборгованостi iз змiнною ставкою). Керiвництво Товариства не затвердило офiцiйну
полiтику  визначення  необхiдного  спiввiдношення  заборгованостi  Товариства  з  фiксованими
ставками i з змiнними процентними ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв або позик
керiвництво  Товариства  застосовує  власнi  судження  для  прийняття  рiшення  щодо  того,  яка
вiдсоткова  ставка  -  фiксована  або  змiнна  -  буде  бiльш  вигiдною  для  Товариства  протягом
очiкуваного  перiоду  до  строку  погашення  заборгованостi.  Перегляд  ставок  за  фiнансовими
iнструментами з фiксованими ставками здiйснюється у строки їх погашення. Перегляд ставок за
фiнансовими  iнструментами  з  плаваючими  ставками  здiйснюється  на  регулярнiй  основi.
Товариство не вiдображає в облiку фiнансовi активи та зобов`язання з фiксованою ставкою за
справедливою вартiстю. Отже, змiна процентних ставок на звiтну дату не зробило б впливу на
прибуток або збиток i на власний капiтал.

Управлiння капiталом

Полiтика  Товариства  передбачає  пiдтримання  стабiльного  рiвня  капiталу  для  забезпечення
довiри з  боку iнвесторiв,  кредиторiв  та  учасникiв  ринку,  а  також для забезпечення  стiйкого
розвитку господарської дiяльностi в майбутньому.

Справедлива вартiсть

Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових активiв i фiнансових зобов`язань
була визначена з використанням наявної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методологiй оцiнки
вартостi. Однак для оцiнки справедливої вартостi необхiдно застосувати власнi судження при
iнтерпретацiї  ринкових  даних.  Отже,  оцiнки  справедливої  вартостi  не  обов`язково  вказують
суми, якi могли б бути отриманi на ринку i/або методологiй оцiнки може чинити iстотний вплив
на оцiнену справедливу вартiсть.

5. Доходи вiд основної дiяльностi

Доходи вiд основної дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                                       2018 р.
2017 р.

Доходи вiд реалiзацiї керамiчної продукцiї                                                                             1 478 531
1 275 666
Разом                                                                                                                                           1 478 531
1 275 666  
          
6. Витрати на реалiзацiю i доставку

Витрати  на  реалiзацiю  i  доставку  за  рiк,  що  закiнчився  31  грудня,  представленi  наступним
чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                                      2018 р.
2017 р.

Транспортування                                                                                                                         117 233
65 414
Заробiтна плата i вiдповiдне нарахування                                                                                     7 536
5 329



Послуги з митного оформлення                                                                                                      4 033
3 772
Знос                                                                                                                                                    1 759
881
Упаковка                                                                                                                                            1 776
1 756
Послуги                                                                                                                                                 153
33
Реклама                                                                                                                                               3 293
939
Iнше                                                                                                                                                       760
880                                                                                                                                                             
Разом                                                                                                                                             136 543
79 004

7. Витрати на персонал

Загальна сума витрат на персонал, велика частина яких включена в собiвартiсть реалiзованої
продукцiї, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                                      2018 р.
2017 р.

Заробiтна плата та iншi виплати працiвникам                                                                         173 185
132 196
Нарахування на за заробiтну плату                                                                                              38 418
29 291
                                                                                                                                            _____________
_____________
Разом                                                                                                                                           211 603
161 487

8. Загальногосподарськi адмiнiстративнi витрати

Загальногосподарськi  адмiнiстративнi  витрати  за  рiк,  що  закiнчився  31 грудня,  представленi
наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                                      2018 р.
2017 р.

Заробiтна плата i вiдповiдне нарахування                                                                               38 054
32 965
Мунiципальнi податки                                                                                                               12 292
11 376



Транспортування                                                                                                                          3 116
2 881
Знос                                                                                                                                                4 563
4 451
Послуги                                                                                                                                             277
11
Оплата професiйних послуг                                                                                                        7 114
4 100
Утримання основних засобiв                                                                                                          635
545
Банкiвськi комiсiї                                                                                                                          3 411
1 792
Зв`язок                                                                                                                                               506
58
Вiдрядження                                                                                                                                  6 690
3 460
Охорона                                                                                                                                               73
80
Iнше                                                                                                                                                10 579
7 512
                                                                                                                                              ____________
_____________
Разом                                                                                                                                                87 310
69 85

9. Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                            31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Витрати на виплату вiдсоткiв                                                                                                        47 886
41 576
                                                                                                                                              ____________
_____________
Разом                                                                                                                                               47 886
41 576

10. Вигода (витрати) з податку на прибуток

Ставка податку на прибуток становить з 1 сiчня 2014 р. - 18%.
Витрати (вигода) з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним
чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Витрати з поточного податку                                                                                                     20 039
37 162
Виникнення i сторнування тимчасових рiзниць                                                                            491
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Визнання ранiше не визнаних податкових збиткiв                                                                            -
-
__________________________
Разом                                                                                                                                               20 530
37 473

11. Прибуток

Структура прибутку представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Операцiйний прибуток                                                                                                                141 695
257 877               
Фiнансовi витрати                                                                                                                       (47 886)
(41 576)
Iншi  витрати                                                                                                                                 (3 992)
(44 540)
Iншi доходи                                                                                                                                    24 713
31 746
Прибуток на оподаткування                                                                                                        114 530
203 507
Витрати з податку на прибуток                                                                                                  (20 530)
(37  473)
__________________________
Разом                                                                                                                                               94 000
166 034

12. Основнi засоби

Основнi засоби Товариства на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Будiвлi та споруди                                                                                                                        377 077
221 959
Машини та устаткування                                                                                                             720 488
347 799
Транспортнi засоби                                                                                                                         14 348
9 877
Iншi основнi засоби                                                                                                                           2229
933
Незавершене будiвництво                                                                                                              32 489
169 283
                                                                                                                                            _____________
_____________
Разом                                                                                                                                           1 146 631
749 851



13. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Товариства на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Iншi нематерiальнi активи                                                                                                               154
150
__________________________
Разом                                                                                                                                                   154
150

14. Запаси

Запаси на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Сировина та матерiали                                                                                                                  50 853
42 381
Готова продукцiя                                                                                                                         173 284
114 932  
Незавершене виробництво                                                                                                             20 476
17  686
__________________________
Разом                                                                                                                                             244 741
174 999

Протягом  року,  що  закiнчився  31  грудня  2018  р.,  Товариство  проводило  оцiнку  запасiв  за
найменшою  з  двох  величин:  собiвартiстю  та  чистою  вартiстю  реалiзацiї.  Запаси  оберталися
протягом року.

15. Податки до вiдшкодування

Податки до вiдшкодування на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                           31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Податок на додану вартiсть до  вiдшкодування                                                                        14 830
11 708
Iншi податки до вiдшкодування                                                                                                     3 105
4 295
                                                                                                                                       _______________
___________
Разом                                                                                                                                              17 935



16 003

16. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Торговельна дебiторська заборгованiсть                                                                                  389 275
383 009
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення                                                                                       (25)
(25)
_______________________
Торговельна дебiторська заборгованiсть - чиста сума                                                      389 250
382 984
Iнша дебiторська заборгованiсть                                                                                                    6 709
3 377
Резерв на по покриття збиткiв вiд знецiнення                                                                                    -
-
                                                                                                                                           _____________
_____________
Iнша дебiторська заборгованiсть - чиста сума                                                                         6 709
3 377                       
                                                                                                                                           _____________
_____________
Разом                                                                                                                                             395 959
386 361
Передоплати постачальникам                                                                                                      36 072
136 346    
Резерв  на  покриття  збиткiв  вiд  знецiнення
(987)
__________________________
Передоплата постачальникам - чиста сума                                                                           36 072
135 359

17. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Грошовi кошти в банку                                                                                                                   8 076
20 187
Грошовi кошти в касi                                                                                                                              7
4
__________________________
Разом                                                                                                                                                8 083
20 191



18. Власний  капiтал

Станом  на  31.12.2018  р.  загальний  розмiр  власного  капiталу  ПрАТ  "ХАРКIВСЬКИЙ
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" складає 906 579 тис. грн., з яких  статутний капiтал  - 20 000 тис. грн.,
нерозподiлений прибуток - 886 579 тис. грн. 

У порiвняннi з 2017 роком сума власного капiталу збiльшилась на 64 000 тис. грн.

Рух власного капiталу за 2017 р. -2018 р. представлений у таблицi:

Стаття Зареєстрований капiтал Нерозподiлений прибуток Всього
Залишок на початок 2017 року 20 000 676 545 696 545
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод - 166 034 166 034
Виплати власникам (дивiденди) - (20 000) (20 000)
Разом змiн у капiталi - 146034 146034
Залишок на кiнець 2017 року 20 000 822 579 842 579
Залишок на початок 2018 року 20 000 822 579 842 579
Скоригований залишок на початок року 20 000 822 579 842 579
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод - 94 000 94 000
Виплати власникам (дивiденди) - (30 000) (30 000)
Вiдрахування до резервного капiталу -
Разом змiн у капiталi - 64 000 64 000
Залишок на кiнець 2018 року 20 000 886 579 906 579

Згiдно  з  чинним  законодавством  України,  сума  дивiдендiв  до  розподiлу  обмежена  сумою
накопиченого нерозподiленого прибутку. 
На 31 грудня 2017 р. та 2018 р. був накопичений нерозподiлений прибуток. На щорiчних зборах
акцiонерiв ухвалено рiшення про виплату частини прибутку у виглядi дивiдендiв (2018 р. - 30
000 тис. грн., 2017 р. - 20 000 тис. грн.)

19. Кредити та позики

У цiй примiтцi представлена iнформацiя про умови кредитiв i позик згiдно договорiв.

(у тисячах гривень)                                                                                                                            
Кредитор                         Кiнцеве дата погашення     Номiнальна       Ефективна                    Валюта
Балансова
                                                                            ставка               ставка
вартiсть
Зарубiжна компанiя          31.12.2018               11%                    11%                            Долар США
266 331
Український банк             10.12.2020                8%                      8%                              Євро
15 857
Український банк             06.10.2021                7%                      7%                              Євро
124 449
Український банк             31.12.2022                6%                      6%                              Євро



158 571
Український банк             31.12.2022                6%                      6%                              Євро
28 463

Разом
593 671

20. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Торгова кредиторська заборгованiсть                                                                                      108 746
56 428
Заробiтна плата та нарахування на заробiтну плату                                                                 14 593
12 737  
Кредиторська заборгованiсть на основнi засоби                                                                         1 253
342
Iнше                                                                                                                                                  3 261
12 445
                                                                                                                                            _____________
_____________
Разом                                                                                                                                            127 853
81 952

21. Податки до сплати

Податки до сплати на 31 грудня представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Податок на прибуток до сплати                                                                                                        500
8 513
Податок на землю до сплати                                                                                                             985
913  Нарахування на заробiтну плату                                                                                                     2
584                  2 290
Iнше                                                                                                                                                       363
292
                                                                                                                                            _____________
_____________
Разом                                                                                                                                                   4 432
12 00

22. Непередбаченi обставини

Страхування



До тих пiр, поки Товариство не оформило страхування своїх виробничих потужностей з повним
покриттям,  iснує  ризик  того,  що  втрата  або  пошкодження  активiв  може  зробити  iстотний
негативний вплив на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.

Судовi процеси

У ходi своєї дiяльностi Товариство втягується в судовi процеси iз споживачами. Проте, на думку
керiвництва Товариства, результат цих процесiв не робить iстотного впливу на фiнансовий стан
i результати дiяльностi Товариства.

Непередбаченi податковi зобов`язання

Товариство  здiйснює  велику  частину  своїх  операцiй  в  Українi  i  тому  повинно  виконувати
вимоги  податкового  законодавства  України.  Для  української  системи  оподаткування
характерним  є  наявнiсть  численних  податкiв  та  часто  змiнюється  законодавство,  яке  може
застосовуватися ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим.
Нерiдко  виникають  суперечностi  в  трактуваннi  податкового  законодавства  мiж  мiсцевою,
обласною та  державною податковими адмiнiстрацiями  та  Мiнiстерством фiнансiв.  Податковi
декларацiї  пiдлягають перевiрцi  з боку рiзних органiв  влади,  якi  вiдповiднi  до законодавства
уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї,  а також стягувати пеню. Податковий рiк
залишається  вiдкритим  для  податкової  перевiрки  протягом  наступних  трьох  рокiв,  однак  за
певних  обставин  податковий  рiк  може  залишатися  вiдкритим  довше.  Цi  факти  створюють
значно  серйознiшi  податковi  ризики,  нiж  тi,  якi  є  типовими для країн  з  бiльш розвиненими
системами  оподаткування.  Керiвництво  Товариства  вважає,  виходячи  з  його  тлумачення
чинного  податкового  законодавства,  офiцiйних  роз`яснень  та  судових  рiшень,  що  податковi
зобов`язання  були  належним  чином  вiдображенi  в  облiку.  Проте  вiдповiднi  органи  можуть
тлумачити  зазначенi  вище  положення  iнакше,  i  якщо  Товариство  не  зможе  вiдстояти  свою
позицiю, виконання їх рiшень може вплинути на цю фiнансову звiтнiсть.

23. Операцiї та залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами (керiвництвом Товариства
i його близькими родичами)

Керiвництво Товариства отримало за рiк винагороду,  показану в наступнiй таблицi.  Цi  суми
були включенi в статтю Заробiтна плата i вiдповiдне нарахування (див. примiтка 8). Операцiї з
керiвництвом персоналом Товариства за рiк, що закiнчися 31 грудня, представленi наступним
чином:

(у тисячах гривень)                                                                                                              31.12.2018 р.
31.12.2017 р.

Заробiтна плата i премiї                                                                                                                 5 309
5 082
Єдиний соцiальний внесок                                                                                                            1 087
1  040
__________________________
Разом                                                                                                                                               6 396
6 122

24. Подiї пiсля звiтного перiоду

Станом на 31.12.2018 р. та на дату затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi до випуску,



подiй пiсля звiтного перiоду, якi свiдчили б про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного
перiоду та iнформацiя щодо яких є суттєвою, у Товариства не було.

Голова правлiння 
ПрАТ "Харкiвський плитковiй завод"                                                                  Єфiмов О.О.

Головний бухгалтер 
ПрАТ "Харкiвський плитковiй завод"                                                               Пiддубна Л.М.



XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-
АУДИТ"

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи)

34013943

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

м.Харкiв, вул.Ярославська,8

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

3727

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

номер: 313/4.1, дата: 30.07.2015

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки)

02 - із застереженням

8 Пояснювальний параграф (за наявності) н/д
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 221, дата: 24.01.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 24.01.2019, дата

закінчення: 15.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 15.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
200 000,00

13 Текст аудиторського звіту
Звiт незалежного аудитора 
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ  ЗАВОД"
за 2018 рiк та станом на 31 грудня 2018 року

I. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Адресат
Звiт незалежного аудитора надається акцiонерам, керiвництву ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Нацiональнiй 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" (далi - Товариство) за 2018 рiк, що складається зi 
балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звiту про фiнансовi 
результати (звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк, 
звiту про власний капiтал за 2018 рiк i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 
виклад значущих облiкових полiтик, за 2018 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 



застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., його фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання 
фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

1. У складi основних засобiв Товариства облiковуються повнiстю замортизованi об'єкти 
основних засобiв з нульовою балансовою вартiстю, якi продовжують використовуватись у 
господарськiй дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть таких повнiстю амортизованих 
основних засобiв складає 121 554 тис. грн. 
Якби Товариство на виконання вимог п. 50 та п. 51 МСБО 16 "Основнi засоби" суму активу, 
що амортизується, розподiляло на систематичнiй основi протягом строку його корисної 
експлуатацiї, а також переглядало строк корисної експлуатацiї активу принаймнi на кiнець 
кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, своєчасно
змiнювало необхiднi оцiнки строку корисної експлуатацiї, то балансова вартiсть основних 
засобiв була б вищою та нерозподiлений прибуток був би вищим.
Ми не змогли визначити вплив викривлення на практицi.
Вплив такого питання, за нашою оцiнкою, може бути суттєвим, проте не є всеохоплюючим 
для фiнансової звiтностi в цiлому.

2.  Керiвництво Товариства не в повному обсязi розкрило iнформацiю щодо вiдносин та 
операцiй з пов'язаними особами, що пiдлягає розкриттю згiдно з вимогами МСБО 24 
"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". 
Розкриття такої iнформацiї аудитором не є можливим на практицi.
Вплив таких питань, за нашою оцiнкою, є суттєвим, проте не є всеохоплюючим для фiнансової
звiтностi в цiлому.

3. Товариство станом на 31.12.2018 р. визнало у складi непоточних (довгострокових) 
зобов'язань зобов'язання за позикою у сумi 266 331 тис. грн., термiн погашення якої за 
умовами контракту наступив станом на 31.12.2018 р.
Вiдповiдно до вимог абз. в) п. 69 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" суб'єкт 
господарювання класифiкує зобов'язання як поточне, якщо зобов'язання пiдлягає погашенню 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Якби Товариство вiдобразило такi зобов'язання за позикою у складi поточних зобов'язань, то 
це б призвело до зменшення iнших довгострокових зобов'язань на 266 331 тис. грн. та 
збiльшення поточних зобов'язань на 266 331 тис. грн. 
Вплив таких питань, за нашою оцiнкою, може бути суттєвим, проте не є всеохоплюючим для 
фiнансової звiтностi в цiлому.

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 вiд Товариства згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - 
Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, ми 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 iз застереженням.



Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Окрiм питань, поданих нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що
описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

Запаси
 
Товариство є виробничим пiдприємством та для забезпечення безперебiйної виробничої 
дiяльностi облiковує на балансi значнi обсяги виробничих запасiв, незавершеного виробництва
та готової продукцiї.
Приймаючи до уваги, що запаси є основною складовою, що забезпечує отримання 
Товариством доходу та генерує його грошовi потоки, при оцiнцi ризикiв суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi, в тому числi внаслiдок шахрайства,  ми придiлили бiльш 
значну увагу та визначили оцiнку та визнання у фiнансовiй звiтностi Товариства виробничих 
запасiв, незавершеного виробництва та готової продукцiї ключовим питанням аудиту. 
 
Примiтки 2, 3, 14 до фiнансової звiтностi Товариства мiстять iнформацiю щодо облiкових 
полiтик, суттєвих облiкових суджень та оцiнок управлiнського персоналу Товариства щодо 
визнання виробничих запасiв, незавершеного виробництва та готової продукцiї у фiнансовiй 
звiтностi Товариства, а також розкриття iнформацiї щодо операцiй з ними.
Нашi аудиторськi процедури, серед iншого, включали оцiнку загальної методологiї, облiкових 
полiтик, суттєвих облiкових суджень та оцiнок, якi використовував управлiнських персонал 
Товариства для первiсного визнання таких запасiв, подальшої їх оцiнки, методiв вибуття, 
оцiнку та тестування вхiдних даних, аналiз договорiв на придбання, вибiркову перевiрку 
первинних документiв та облiкових записiв Товариства щодо операцiй з такими виробничими 
запасами, незавершеним виробництвом та готовою продукцiєю, перевiрку розкриттiв у 
примiтках до фiнансової звiтностi щодо оцiнки та вiдображення у фiнансовiй звiтностi цих 
запасiв.
В той же час, iснує невiд'ємний ризик того, що деякi факти або обставини, якi могли б мати 
вплив на оцiнки керiвництва, могли не бути своєчасно iдентифiкованi та розглянутi 
керiвництвом пiд час складання фiнансової звiтностi.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.

Iншi питання 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за попереднiй рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була 
перевiрена iншим аудитором, який висловив модифiковану думку (думку iз застереженням) 
щодо цiєї фiнансової звiтностi.

Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в:
- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2018 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Товариства та цього Звiту 
незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40  та ст. 
401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року;
 -  Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 11 Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 
1999 року.



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої 
iнформацiї за 2018 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту про
управлiння та Звiту про корпоративне управлiння). Наша думка щодо фiнансової звiтностi не 
поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi 
щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм окремої iнформацiї, що мiститься у Звiтi про корпоративне 
управлiння).
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує 
суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 
суттєве викривлення. 
Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння Товариства за 2018 рiк, що складається вiдповiдно 
до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-
XIV вiд 16 липня 1999 року. 
З урахуванням питань, описаних нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", Звiт про
управлiння Товариства за 2018 рiк узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2018 рiк. 
Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих 
викривлень у Звiтi про управлiння Товариства за 2018 рiк.
Ми ознайомилися зi Звiтом про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, що 
складається вiдповiдно до вимог ст 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок". 
Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 
невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або що ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 
викривлення. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради Товариства, за фiнансову 
звiтнiсть 
Для складання фiнансової звiтностi управлiнський персонал застосовує МСФЗ. Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi 
Товариства вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року 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 Товариства продовжити свою безперервну дiяльнiсть, а також доречнiсть 
використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як 
основи для бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть розкриття питань, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує 
лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту 
аудитора, що мiстить нашу думку. Хоча об?рунтована впевненiсть означає високий рiвень 
впевненостi, проте це не є гарантiєю, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 



виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?
рунтовано 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 усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової  звiтностi внаслiдок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 
ризики, а також 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, неправильнi твердження або нехтування 
заходами внутрiшнього контролю;
o 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; 
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, 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 ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначаємо тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв



II.I Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р.  

1. Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на 
висловлену думку аудитора

Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на 
висловлену думку аудитора, наведенi у пiдроздiлi "Ключовi питання аудиту" роздiлу I "Звiт 
щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту. 

2. Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту; дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна 
тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк 
- 21.01.2019 р. 
Призначено Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства № 21/01/19
вiд 21.01.2019 р.).
Аудиторське завдання виконується перший рiк.

3. Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок 

Iнформацiю щодо аудиторських оцiнок наведено у пiдроздiлi "Ключовi питання аудиту" 
роздiлу I "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту. 

4. Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, 
пов'язаних iз шахрайством

Наш пiдхiд в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз шахрайством, серед iншого, 
полягав у наступному: ми отримали розумiння законодавчих та нормативних актiв, що 
розповсюджують свою дiю на Товариство, ми отримали розумiння системи внутрiшнього 
контролю Товариства, механiзмiв забезпечення дотримання Товариством вимог нормативно-
правових актiв, ми направили запити управлiнському персоналу та юристам Товариства, ми 
провели тестування первинної та внутрiшньої документацiї Товариства та виконали аналiтичнi
процедури для виявлення будь-яких незвичайних взаємозв'язкiв.

За результатами аудиту нами не встановлено фактiв та обставин, якi б свiдчили про наявнiсть 
порушень та суттєвого ризику викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

5. Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 
аудиторського комiтету

Ми пiдтверджуємо, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 
комiтету, функцiї якого покладено на Ревiзiйну комiсiю Товариства.

6. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 
проведеннi аудиту



Ми пiдтверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством України.
Ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" є незалежними
вiд Товариства при проведеннi аудиту.

7. Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 
особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi.

Ми не надавали таких iнших послуг.

8. Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Ми виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших 
законодавчих та нормативних актiв.
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших 
пiдроздiлах цього звiту.
З урахуванням питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", ми 
отримали обгрунтовану впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Проте обгрунтована впевненiсть 
не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi 
призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує 
висновки та на яких грунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж 
остаточними. Невiд'ємнi обмеження аудиту є наслiдком: характеру фiнансової звiтностi; 
характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у межах розумного перiоду
часу та обгрунтованої вартостi.

II.II Вимоги статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 
2006 року № 3480-IV
 
Вiдповiдно до ст. 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим 
обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 
401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про 
корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у 
пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що 
мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк.
 
Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст 401 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння 
Товариства за 2018 рiк. 
Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоративного 
управлiння або iнформацiю про практику корпоративного управлiння, а також пояснення 
щодо вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу 
корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк 
вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння та не 
застосовувало iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоративного 
управлiння, а вiдповiднi положення корпоративного управлiння визначенi Товариством у 
Статутi.
Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) 
Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний 
склад Наглядової ради, Правлiння та ревiзiйної комiсiї Товариства, iнформацiю про проведенi 



засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень, що мiстить Звiт про корпоративне 
управлiння Товариства за 2018 рiк. 
Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 
невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх 
документах Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту. 
 
Ми провели необхiднi аудиторськi процедури стосовно iнформацiї, що мiстить Звiт про 
корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, щодо основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi 
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; про порядок 
призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб 
Товариства.
На нашу думку, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiя щодо основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав 
участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення 
посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у 
Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, вiдповiдає iнформацiї у внутрiшнiх 
документах Товариства, а склад такої iнформацiї вiдповiдає вимогам пунктiв 5 - 9 частини 3 
ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 
аудиторськi послуги № 3727, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 160/3 
вiд 02.03.2006 року, (термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року згiдно з 
Рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26.11.2015 року).

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 
право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 
суспiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї у 
Реєстрi 3727

Ключовий партнер, аудитор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГЛОССА-АУДИТ"                                                Гур'єва Iрина Володимирiвна (сертифiкат 
аудитора серiя А № 006218 
вiд 19.01.2007 р., дiючий до 19.01.2022 р.,
номер реєстрацiї у Реєстрi 101655)
Генеральний директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГЛОССА-АУДИТ"                                               Каплiн Андрiй Павлович
Адреса аудитора: 
61052, Україна, м. Харкiв, вул. Ярославська, будинок 8

15 квiтня 2019 року



XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскільки це відомо емітенту, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв,  пасивiв,  фiнансовий  стан,  прибутки  та  збитки  емiтента, а  звiт  керiвництва  включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
разом  з  описом  основних  ризикiв  та  невизначеностей,  з  якими  вони  стикаються  у  своїй
господарськiй дiяльностi. 
Звіт  керівництва  включає  достовірні  та  об’єктивне  подання  інформації  про  розвиток  і
здійснення господарської діяльності та стан емітента.
Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: 
-Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй
бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; 
- Товариство виробничу дiяльнiсть здiйснює, заробiтна плата виплачується, Рiчний звiт Емiтента
цiнних  паперiв   подається  за  результатами  перевiрки  фiнансової  звiтностi  аудитором.
Аудиторська перевiрка  замовлялась i здiйснювалась. 

Аудитор: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги № 3727, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 160/3
вiд  02.03.2006  року,  (термiн  чинностi  свiдоцтва  продовжено  до  26.11.2020  року  згiдно  з
Рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26.11.2015 року).

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити  обов'язковий  аудит  фiнансової  звiтностi  пiдприємств,  що  становлять  суспiльний
iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї у Реєстрi 3727)

XIX. 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 НКЦПФР або
через особу, яка

провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Вид інформації

1 2 3
21.03.2018 21.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2018 26.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
26.04.2018 26.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів



25.07.2018 26.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.11.2018 08.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


