Титульний аркуш
14.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14/04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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).
Директор
(посада)

Мамай Олександр Васильович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ТерА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375697
4. Місцезнаходження: 46006, Тернопільська обл., м.Тернопiль, вул.Пирогова, 11
5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 52-44-38, (0352) 25-57-11
6. Адреса електронної пошти: terazbut@gmail.com
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 03.02.2021, протокол №3
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 діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://tera.ua/reg-info-emitenta/

14.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо 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 щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
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 такого емітента
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
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про 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
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкрита, тому що вiдповiдно
до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку
iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не розкрито, тому що Товариство не
є учасником (акцiонером) будь-яких iнших юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог
рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у
складi рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звiтному перiодi не
користувалось послугами рейтингового агентства, не має дiючих договорiв з рейтинговими
агентствами та не має визначених рейтингiв.
Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не розкрита, тому що в звiтному перiодi органами
державної влади штрафнi санкцiї не накладались.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення
НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi

рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента не розкрита, оскiльки на кiнець звiтного
перiоду засновники/учасники акцiями емiтента не володiли.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не розкрита, тому що в
звiтному роцi така iнформацiя не виникала.
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 розкрита,
тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не
розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.
Iнформацiю про змiну 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 не розкрита, тому що
вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває
таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не розкрита тому що Товариство не здiйснювало
випуск/емiсiю таких цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкрита, тому що
вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває
таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв емiтентом протягом року не розкрита, тому
що Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення
НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi
рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не розкрита, тому що Товариство не здiйснювало випуск/емiсiю iнших цiнних
паперiв.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв не розкрита, тому що будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
вiдсутнi.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не розкрита, тому
що Товаиство не здiйснювало виплату дивiдендiв та iнших доходiв у звiтному перiодi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкрито, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826
приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не розкрито, тому що Товариство не
здiйснювало аудиторської перевiрки своєї рiчної фiнансової звiтностi за звiтний рiк, оскiльки
згiдно дiючого законодавства Товариство не вiдноситься до таких, що зобов'язанi здiйснювати
обов'язковий аудит.
Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi
рiчної iнформацiї.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не розкрита, тому що в звiтному роцi
такi договори не укладались (або емiтенту невiдомо про укладення таких договорiв).
Iнформацiя згiдно пунктiв 36-45 Змiсту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не
здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ТерА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
31.12.1991
4. Територія (область)
Тернопільська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1749636,5
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)
157
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних
кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Приватбанк" м.Тернопiль, МФО 338783
2) IBAN
UA823387830000026006055109333
3) поточний рахунок
UA823387830000026006055109333
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
5) IBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Київська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "ТерА"
2) Місцезнаходження
Україна, 04073, Київська обл., м.Київ, вул. Сирецька, 25А
3) Опис
Дата прийняття рiшення про утворення фiлiї: 22 червня 2015р.; Назва уповноваженого
органу, що його прийняв: Наглядова рада; Причини прийняття такого рiшення: розширення
ринку збуту кондитерських виробiв власного виробництва на територiї мiста Києва та Київської
областi та iнших регiонiв; Повне найменування фiлiї: Київська фiлiя Приватного акцiонерного

товариства "ТерА"; Мiсцезнаходження фiлiї: 04073, мiсто Київ, вулиця Сирецька, 25А; Функцiї,
якi буде виконувати фiлiя: оптова торгiвля кондитерськими та хлiбо-булочними виробами;
роздрiбна торгiвля хлiбо-булочними борошняними та цукровими кондитерськими виробами в
спецiалiзованих магазинах; роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках харчовими продуктами;
дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; здавання в оренду власного нерухомого
майна та iншi види дiяльностi з метою ведення пiдприємницької дiяльностi та отримання
прибутку. Директор фiлiї - Дячук Георгiй Вiкторович. Призначений на посаду з дати державної
реєстрацiї фiлiї безстроково.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
б/н

Найменування
суду
Господарський суд
Одеської областi

Позивач

Відповідач

ПрАТ "ТерА"

ПП "Доброслав"
(м.Одеса)

Третя особа

Позовні вимоги
Борг в розмiрi

279 301,93 грн.

Стан розгляду
справи
в процесi

Опис:
16.01.2020 року Малиновським ВДВС у м.Одесi вiдкрито виконавче провадження про примусове виконання наказу Господарського суду Одеської областi про
стягнення в користь ПрАТ "ТерА" боргу в розмiрi 279 301,93 грн.з ПП "Доброслав" (м.Одеса).

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Приватне акцiонерне товариство "ТерА" (Тернопiльська кондитерська фабрика) є стабiльно
функцiонуючим пiдприємством з понад 65 рiчною iсторiєю. Початок вiдлiку свого створення
пiдприємство бере в 1945 р.: тодi одразу пiсля вiйни шляхом об'єднання дрiбних кустарiв в
класичну соцiалiстичну модель господарювання була створена "Артiль "Харчокомбiнат"". В
склад артiлi входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв i три млини:
Тернопiльський, Iгровецький, Довжанський. За час свого iснування ПАТ "ТерА" неодноразово
змiнювала свою назву: в зв'язку з укрупненням чи спецiалiзацiєю до пiдприємства
приєднувалися (чи виокремлювалися зi складу) окремi виробничi пiдроздiли чи дрiбнi
промисловi об'єкти. Так, зокрема, в 1953 роцi згiдно Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР по
укрупненню i спецiалiзацiї пiдприємств до складу харчокомбiнату влилися артiлi Харчопром та
Промфруктовод, додалися новi цехи: оцтовий та винний. В 1963 роцi з метою укрупнення до
харчокомбiнату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. В 1965 роцi було введено в дiю
цех круп'яних паличок. На той час в складi пiдприємства працювали такi цехи: вафельний,
зефiрний, кукурудзяних паличок, дражерувальний, крупцех. В 1971 роцi введено в експлуатацiю
новий корпус пiдприємства - кондитерський цех по випуску пряникiв, печива, зефiру i завод був
переiменований на Тернопiльський завод продтоварiв. В 1976 роцi закрито крупцех, а в 1978 р.
були вiд'єднанi безалкогольний та оцтовi цехи i з складу заводу самостiйно видiлився
кондитерський цех в тому числi дiльницi по виробництву вафель, пряникiв, печива, зефiру. В
груднi 1992 року на заводi введено в дiю новий виробничий корпус, в якому на даний час
працюють лiнiї по виробництву зефiру, мармеладу, затяжних та цукрових сортiв печива.
Загальна спецiалiзацiя та частка основної продукцiї в структурi виробництва обумовлювали
найменування пiдприємства: Завод безалкогольних напоїв (1965-1971 рр.), Тернопiльський
завод продтоварiв (1971-1994 рр.), Тернопiльська кондитерська фабрика (1994-2000 рр.).18
лютого 1994 р. пiдприємство отримало статус орендного. В 1996 роцi вiдповiдно до Указу
Президента України "Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" №
66 вiд 19.01.95 р. та наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi вiд 06.02.96 р. Тернопiльський завод продтоварiв перетворено у вiдкрите
акцiонерне товариство "Тернопiльська кондитерська фабрика". В 2000 р. згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Тернопiльська кондитерська фабрика була перейменована в
вiдкрите акцiонерне товариство "ТерА". В тому ж роцi було зареєстровано логотип та торгову
марку пiдприємства. 1 березня 2011 р .ВАТ "ТерА" перейменовано в публiчне акцiонерне
товариство "ТерА" згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 22 лютого 2011 р.
29.11.2017 р. на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування
Товариства у Приватне акцiонерне товариство "ТерА". Жорсткий економiчний вiдбiр об'єктивно
визначив i оптимальну виробничу структуру товариства: в складi пiдприємства нинi дiють
вафельно-пряничний цех (дiльницi по виготовленню вафель та пряникiв), цех печива та сушки
(дiльницi по виготовленню цукрового печива, затяжного печива та сушки), зефiрний цех
(дiльницi по виготовленню мармеладу та цукерок, зефiру, драже, глазурованих кондитерських
виробiв). Таким чином, основним видом дiяльностi Товариства є виробництво сухарiв i сухого
печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого
зберiгання, i виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв. На сьогоднiшнiй
день Товариство є одним iз стабiльно функцiонуючих пiдприємств м.Тернополя. В iснуючих
економiчних умовах перед менеджментом пiдприємства поставлено декiлька важливих цiлей
його розвитку: збереження та подальше розширення ринкiв збуту готової продукцiї, розробка та
впровадження нових методiв роботи з наявними та потенцiйними покупцями споживачами
продукцiї пiдприємства, покращення споживчих характеристик кондитерських виробiв ТМ
"ТерА", вдосконалення асортиментної полiтики тощо.

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному роцi не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 157;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осiб) - 0;
Фонд оплати працi (тис.грн.) - 15679;
В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом розмiр фонду оплати працi збiльшився на 436
тис.грн.
На Товариствi працює кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам Товариства.
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
Товариство до об'єднань не належить.
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
Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на Товариствi здiйснюється фiнансово-економiчним вiддiлом, який
очолює головний бухгалтер. Кiлькiсний та якiсний склад фiнансово-економiчного вiддiлу
визначається штатним розписом, а обов'язки кожного працiвника бухгалтерського пiдроздiлу
регламентується вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Бухгалтерський облiк ведеться на
основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, i господарських
операцiй пiдприємств i органiзацiй затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30.11.1999 р. № 291 зi змiнами i доповненнями з використанням окремих субрахункiв другого
порядку для бiльш детального розкриття iнформацiї щодо окремих господарських операцiй.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється механiзованим способом за допомогою
програмного продукту "1:С Пiдприємство" версiя 7.7 "Бухгалтерський облiк для України" з
елементами ручної обробки деяких господарських операцiй.
Метод нарахування амортизацiї: Амортизацiя всiх об'єктiв основних засобiв, за виключенням
малоцiнних необоротних матерiальних активiв, здiйснюється прямолiнiйним методом (рiчна
сума амортизацiї визначається шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на строк корисного
використання об'єкта. Вартiсть, яка амортизується - первiсна або переоцiнена необоротних

активiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi).
Метод облiку та оцiнки вартостi запасiв: Придбання запасiв - за первiсною вартiстю. Оцiнка
вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Оцiнка фiнансових iнвестицiй за
справедливою вартiстю.
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 сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних
кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання, виробництво какао, шоколаду та
цукрових кондитерських виробiв. Загалом всi кондитерськi вироби можна згрупувати в 8
товарних груп, а саме: вафлi, зефiр, мармелад, драже, печиво здобне i цукрове, пряники, сушки,
цукерки. Згадана продукцiя виробляється в асортиментi.
Обсяги виробництва (в натуральному та грошовому виразi): 1669 т., що становить 44291 тис.грн.
Середньореалiзацiйнi цiни: 31.63 грн./кг.
Сума виручки: 44291 тис.грн.
Загальна сума експорту: Товариством в звiтному роцi експортовано продукцiї на суму 1052
Євро, 1 т 40 кг.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: За
прогнозами аналiтичних iнституцiй у наступнi декiлька рокiв рiвень концентрацiї українського
кондитерського ринку пiдвищуватиметься, оскiльки головною передумовою розвитку галузi є
удосконалення виробництва та необхiднiсть виживання пiдприємств в умовах подорожчання
сировини та зниження платоспроможного попиту на внутрiшньому ринку. За цих обставин,
рацiональним та аналiтично обгрунтованим рiшенням є орiєнтацiя пiдприємства на виробництво
та реалiзацiю фасованої продукцiї, оновлення упаковки для стратегiчно важливих продуктiв та
збiльшення виробництва/реалiзацiї шляхом створення умов доступностi виробiв фабрики для
широкої споживчої аудиторiї. Крiм того, на ринку є вiльнi нiшi, зокрема, у снековiй групi та в
групi вафельної продукцiї для дiабетикiв iз замiнниками цукру.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: Виробництво та реалiзацiя продукцiї фабрики, за винятком
борошняних
виробiв,
характеризується
яскраво
вираженою
сезоннiстю:
пiк
виробництва/продажiв досягається в останнi мiсяцi року, що традицiйно пов'язано з
новорiчними святами, а в першi мiсяцi року вiдбувається спад реалiзацiї. Крiм того, враховуючи
специфiку споживання кондитерських виробiв, якi не є товарами першої необхiдностi, попит на
них залежить вiд погоднiх умов.
Основнi ринки збуту: Однiєю з проблем реалiзацiї кондитерської продукцiї в Українi є складнi

вiдносини кондитерiв з роздрiбними мережами. Враховуючи дефiцит торгових площ та
невелику кiлькiсть великих торгiвельних мереж, останнi здатнi диктувати кондитерам свої
умови. При цьому, платiжна дисциплiна контрагентiв є низькою, i кондитери, кондитерська
фабрика ТерА зокрема, вимушенi спiвпрацювати з рiтейлерами в умовах постiйного товарного
безвiдсоткового довгострокового кредитування. Виходячи з цiєї особливостi збуту
кондитерських виробiв, збутовi канали ТерА мають такий вигляд:
- продаж офiцiйним дистриб'юторам (за територiальною ознакою: Вiнницька,
Iвано-Франкiвська, Чернiвецька, Одеська областi);
- прямi продажi гуртовим та роздрiбним посередникам (Тернопiльська, Хмельницька, Київська
областi);
- продаж кiнцевому споживачу (Тернопiльська область)
- продаж через локальнi торгiвельнi мережi (Тернопiльська, Київська областi).
Основнi клiєнти: ТОВ "Тера-Iв", Класiк i Ко.
Основнi ризики в дiяльностi: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, валютний ризик.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва
та ринкiв збуту: Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними
сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.
Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Товариство здiйснює контроль
лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi
пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi
потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Валютний ризик визначається як ризик
того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну
валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.
Канали збуту, якi використовує емiтент: прямий i непрямий (Дворiвневий канал).
Методи продажу, якi використовує емiтент: Гуртова та роздрiбна торгiвля.
Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Сировина для виготовлення продукцiї
переважає вiтчизняного походження, тiльки 5% iмпортована (какао,чорнослив, кунжут, мак,
агар, арахiс). Дана сировина легко доступна на нашому ринку. Динамiка цiн на сировину: на
сьогоднi цiни на сировину завдяки iнфляцiї зростають високими темпами, тому така динамiка
росту цiн негативно впливає на дiяльнiсть Товариства.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент: Ринок кондитерських виробiв України вiдрiзняється стрiмкою динамiкою змiн у
перевагах споживачiв i його дослiдження є важливим для визначення перспектив його
подальшого розвитку.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Товариство в
звiтному роцi не впроваджувало нових технологiй у виробництво. Проте рiвень технологiй на
Товариствi є високим, всi лiнiї роботизованi та автоматизованi.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: Конкуренцiя на внутрiшньому ринку солодощiв досить
велика. У галузi налiчується близько 750 компанiй. Великим виробникам доводиться боротися
за увагу покупця з невеликими мiсцевими операторами та торговими мережами з власними
пекарнями. За результатами аналiтичних дослiджень, причина такої активностi в тому, що
українцi - ласуни. Країна входить у десятку любителiв солодощiв у свiтi та споживає близько 15
кг кондитерських виробiв на людину щорiчно. Тодi як у США цей показник складає лише 10 кг.
Конкурентними перевагами виробника та його виробiв, зокрема, є використання
традицiйно-класичних рецептур, широкий асортимент кондитерських виробiв, якiснi та
натуральнi iнгредiєнти, без використання консервантiв та сировини, що мiстить ГМО, контроль
сировини за показниками безпеки; вiдповiднiсть вимогам сертифiкацiї управлiння безпечнiстю
харчових продуктiв ДСТУ ISO 22000:2007.
Перспективнi плани розвитку емiтента: на майбутнє Товариство не планує значних iнвестицiй у
виробництво, номенклатура продукцiї залишається сталою.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: ТОВ "Мiськмолокозавод"(Iвано Франкiвськ) (жир
кондитерський, маргарин), ПП Клепач (борошно пшеничне, вiвсяне), ПП "Мужилiвський"
(Тернопiль)
(арахiс
сирий,
мигдаль,
родзинки,
курага,
чорнослив),
ПСК
Заготiвельно-виробничий комбiнат Тернопiльського РайСТ (цукор, борошно пшеничне), ТОВ
"Крок" (какао), УкрАрома ТОВ (ароматизатори в асортиментi), ТОВ "Реалгруп" (ящики
картоннi), ТОВ "Христина" (ящики картоннi), Шоколадна компанiя МИР ТОВ (глазур
шоколадна, кондитерська) та iн. Вони, а також iншi невеликi компанiї, забезпечують
пiдприємство всiма необхiдними сировинними ресурсами для належної роботи пiдприємства.
Вiтчизняний ринок кондитерських виробiв характеризується високим рiвнем конкуренцiї i
ступенем насиченостi. Саме тому реакцiя на змiни споживчих вподобань, динамiчне оновлення
асортименту продукцiї та насичення його новинками впливає на мiсце фабрики на
кондитерському ринку. В результатi вивчення маркетингового середовища компанiї було
прийняте рiшення про впровадження нового типу упаковки для ряду кондитерських виробiв та
здiйснено апробацiю їх продажiв, модернiзовано асортиментний ряд виробiв у вiдповiдностi до
тенденцiй реалiзацiї та споживацьких вподобань.
Конкуренцiя на внутрiшньому ринку солодощiв досить велика. У галузi налiчується близько 750
компанiй. Великим виробникам доводиться боротися за увагу покупця з невеликими
мiсцевими операторами та торговими мережами з власними пекарнями.
За результатами аналiтичних дослiджень, причина такої активностi в тому, що українцi - ласуни.
Країна входить у десятку любителiв солодощiв у свiтi та споживає близько 15 кг кондитерських
виробiв на людину щорiчно. Тодi як у США цей показник складає лише 10 кг.
Конкурентними перевагами виробника та його виробiв, зокрема, є використання
традицiйно-класичних рецептур, широкий асортимент кондитерських виробiв, якiснi та
натуральнi iнгредiєнти, без використання консервантiв та сировини, що мiстить ГМО, контроль
сировини за показниками безпеки; вiдповiднiсть вимогам сертифiкацiї управлiння безпечнiстю
харчових продуктiв ДСТУ ISO 22000:2007.
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
У 2016р. пiдприємство придбало основних засобiв на суму 382 тис.грн. Вафельно-пряничний
цех придбали за 30 тис.грн. жироуловлювач для очищення стокiв води , у цех печива i сушки
було придбано змiнний вузол на Б4-58 на суму 39 тис.грн., Насос iмпелерний С-150 вартiстю 34
тис.грн.,просiював цукру-54 тис.грн. та транспортерна стрiчка -50 тис.грн. на лiнiю вiвсяного
печива. Та iнше придбання основних засобiв ,яке здiйснювалось з метою оновлення обладнання.
У 2017 р. пiдприємство iнвестувало в основнi засоби близько 639 тис.грн: Витяжна системи В1 у
всi виробничi дiльницi 86 тис.грн, Машина унiверсальна для бараночних виробiв 1208 вартiстю
419 тис.грн.
У 2018 р. пiдприємство iнвестувало в основнi засоби близько 274 тис.грн: Бараночна машина
Б4-58 вартiстю 150 тис.грн., Стрiчка модульна МО885 Mscropitch -59 тис.грн. Насос
U18S-180/2T, Pentax -13тис.грн., Сервер 36 тис.грн.
У 2019 роцi Товариство придбало Горизонтальну пакувальну машину "Rearll" на суму 1 000
тис.грн; комплект термотрансферного принтера 8018 на суму 70 тис. грн.; компресор EVO
V-0/6/10 на суму 14 тис.грн.; кондицiонер GREE GWH24AAD на суму 63000 тис.грн.;
комп'ютерної технiки на загальну суму 54 тис.грн.; сервер вiдеоспостереження в комплектi на

суму 35 тис.грн.
У 2020 роцi пiдприємство придбало основнi засоби на загальну суму 1 819 960,44 грн. Це,
зокрема, сушильна машина Samsung DV90N8287, вартiстю 20 832,50 грн., Мiксер планетарний
PL20CNVF, вартiстю 79 282,68 грн., кондицiонер, вартiстю 21 958 грн. , змiнний вузол на Б4-58
"Баранка" 1263, вартiстю 26000,00 грн., конвеєр поворотний з модульною стрiчкою СМВ 1274,
вартiстю 118100,00 грн., машину унiверсальну дiлильно-розкатувальну в к-тi 3 шт. загальною
вартiстю 1 374 999,99 грн., вартiстю , Плiвкозапаювальну установку ШОВ-300 Євро-зп, вартiстю
6100,00 грн. та iн.товаро-матерiальнi цiнностi.
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, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини щодо них: Будинки та
споруди
- загальна площа 11177,5 кв.м iз залишковою вартiстю 876 тис.грн., Машини та
обладнання - залишковою вартiстю 3185 тис.грн., Транспортнi засоби - в наявностi є 7 авто iз
залишковою вартiстю 13 тис.грн.
Виробничi потужностi: вафельно-пряничний цех (дiльницi по виготовленню вафель та
пряникiв), цех печива та сушки (дiльницi по виготовленню цукрового печива, затяжного печива
та сушки), зефiрний цех (дiльницi по виготовленню мармеладу та цукерок, зефiру, драже,
глазурованих кондитерських виробiв).
Ступiнь використання обладнання: близько 100%.
Спосiб утримання активiв: всi активи утримуються в належному станi, своєчасно проводяться
ремонти для подальшого використання їх в процесi виробництва.
Мiсцезнаходження основних засобiв: левова частка основних засобiв знаходиться за адресою
46006, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Пирогова, 11.
На Товариствi не виявлено проблем екологiчного характеру, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства. Товариство не здiйснює планування капiтальних витрат та
витрат на оновлення (модернiзацiю, реконструкцiю) об'єктiв основних засобiв. Це пов'язано в
першу чергу з залученням значної частини коштiв, одержаних за рахунок амортизацiйних
вiдрахувань в пiдтримку об'єктiв основних засобiв в робочому станi, проведення поточних та
середнiх ремонтiв. Товариство не планує залучення зовнiшнiх джерел фiнансування для
здiйснення капiтальних видаткiв та оновлення основних засобiв
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: вiдсутнi
будь-якi плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв.
Характер та причини таких планiв: вiдсутнi будь-якi плани щодо капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв.
Суми видаткiв, у тому числi вже зроблених: вiдсутнi будь-якi плани щодо капiтального
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
Опис методу фiнансування: вiдсутнi будь-якi плани щодо капiтального будiвництва, розширення
або удосконалення основних засобiв.
Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих
потужностей пiсля її завершення: вiдсутнi будь-якi плани щодо капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає велика кiлькiсть факторiв мiкро- та макрорiвня. До факторiв
мiкрорiвня слiд в першу чергу вiднести високий ступiнь зносу основних засобiв товариства,
вiдсутнiсть достатньо квалiфiкованого персоналу тощо Перелiк макрофакторiв є значно
ширшим: нестабiльнiсть iснуючої економiчної ситуацiї в країнi, зокрема висока цiновi
коливання на ринку сiльськогосподарської сировини, негативна динамiка платоспроможностi
населення; рiзкi та суперечливi змiни податкового законодавства, якi не дають змоги вчасно
пристосуватися пiдприємству до нових умов ведення бiзнесу, нестабiльнiсть правової системи
України, карантиннi обмеження, пов'язанi з пандемiєю COVID-19 тощо.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчниз обмежень: значна залежнiсть.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть товариства фiнансується в основному за рахунок власного капiталу; на це, зокрема,
вказують коефiцiєнти структури капiталу, розрахованi на пiдставi даних щорiчної фiнансової
звiтностi.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi: Менеджменту Товариства необхiдно збалансувати
бюджет пiдприємства шляхом залучення короткострокових кредитiв, а в майбутньому розробки
комплексу заходiв по оптимiзацiї поточних доходiв та витрат пiдприємства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдповiдно до особливостей господарської дiяльностi товариства, його операцiйного циклу на
кiнець звiтного року немає укладених, але не виконаних угод, тому i вiдповiдна iнформацiя про
очiкуванi прибутки вiд виконання таких договорiв вiдсутня.
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)
На розглядi в менеджменту Товариства знаходиться декiлька бiзнес-планiв щодо органiзацiї
дiяльностi товариства на найближчу перспективу. Зокрема, планується залучення фiнансових
ресурсiв у формi кредиту одного з державних банкiв для фiнансування необоротних активiв
пiдприємства. Iнвестування пропонується здiйснити шляхом придбання нового виробничого
обладнання. Це дасть змогу пiдвищити продуктивнiсть працi на пiдприємствi, розширити
асортиментний ряд кондитерських виробiв, якi випускає Товариство, бiльш широко охопити
iснуючi ринки збуту готової продукцiї пiдприємства. Згiдно з маркетинговим планом
Товариство планує зберегти та приростити обсяг реалiзацiї продукцiї в кiлькiсному та
вартiсному вимiрi.
Опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: перш за все
це економiчнi фактори.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдженнями та розробками в звiтному роцi Товариство не займалось.
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
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, перебуваючи на загальнiй системi оподаткування,

податковими пiльгами та знижками не користується. Державних замовлень не виконувало.
Аналiз даних фiнансової звiтностi вказує, що Товариство загалом здатне вчасно розраховуватися
за своїми зобов'язаннями. Хоча середньорiчний коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ПрАТ "ТерА"
є суттєво меншим за нормативне значення, проте така величина не є критичною з огляду на
загальноекономiчнi та полiтичнi умови дiяльностi товариства та середньогалузеве значення
такого вiдносного економiчного показника. За результатами дiяльностi товариства частина з
необоротних активiв пiдприємства профiнансована за рахунок поточних зобов'язань
пiдприємства, що є критичним для фiнансового стану пiдприємства. Розрахунок коефiцiєнтiв
дiлової активностi дає змогу оцiнити найважливiшi господарськi операцiї пiдприємства. Так,
зокрема, загальний коефiцiєнт оборотностi активiв вказує, що наявнi активи пiдприємства
швидко окуповуються. Оборотнiсть власного капiталу ПрАТ "ТерА" суттєво бiльша за загальну
оборотнiсть активiв. За рахунок змiни структури продаж вдалося пришвидшити повернення
коштiв за вiдвантажену продукцiю. Середньорiчний термiн оборотностi кредиторської
заборгованостi визначається iснуючою ситуацiєю на ринку сировини та матерiалiв, де превалює
попередня оплата або максимальне вiдтермiнування в оплатi на строк до одного мiсяця. Наразi
керiвництвом Товариства розробляється та впроваджується ряд заходiв, покликаних забезпечити
беззбитковiсть дiяльностi пiдприємства в найближчiй перспективi, зберегти колектив
працiвникiв та забезпечити йому достойну оплату працi в умовах пандемiї COVID-19 та
суттєвого погiршення соцiально-економiчної ситуацiї в Українi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Директор
Наглядова Рада

Структура

Персональний склад

Одноосiбний виконавчий орган
Голова та члени наглядової ради в
складi 3 осiб.

Мамай Олександр Васильович
Голова Наглядової ради - Нiколайчук
Людмила Василiвна.
Члени Наглядової ради - Нiколайчук
Катерина Русланiвна та Нiколайчук
Володимир Русланович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

1

2

3
Мамай Олександр
Васильович

Директор
1

2

3

4

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

4

5

6

1975

вища

24

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПАТ "ТерА", 00375697,
генеральний директор

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
20.12.2017,
безстроково

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi: 143800,36 грн. Виплат винагород в натуральнiй формi не було.
Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 24 р.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: ПАТ "ТерА" - генеральний директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Голова Наглядової
Нiколайчук Людмила
ПАТ "ТерА", 00375697,
25.04.2020, 3
1970
вища
31
ради, акцiонер
Василiвна
Голова Наглядової ради
роки
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi: 742000 грн. Виплат винагород в натуральнiй формi не було.
Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 31 р.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: ПАТ "ТерА" - Голова Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
член Наглядової ради,
Нiколайчук Катерина
ПрАТ "ТерА", 00375697,
25.04.2020, 3
1994
вища
8
акцiонер
Русланiвна
начальник вiддiлу ЗЕД
роки
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi: 221000 грн. Виплат винагород в натуральнiй формi не було.
Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 8 р.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: займає посаду начальника вiддiлу ЗЕД у ПрАТ "ТерА" з липня мiсяця 2019 року. Посад на iнших
пiдприємствах не обiймає.
Посад на iнших
член Наглядової ради,
Нiколайчук Володимир
пiдприємствах не обiймає, не 25.04.2020, 3
2002
вища незакiнчена
0
акцiонер
Русланович
обiймала посад на жодному
роки
пiдприємствi
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi: 164000 грн. Виплат винагород в натуральнiй формi не було.
Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 0 р.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: не обiймала посад на жодному пiдприємствi. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

Головний бухгалтер
5

Жукова Iрина Йосипiвна

1980

вища

12

ПрАТ "ТерА", 00375697,
бухгалтер

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi: 127251,11 грн. Виплат винагород в натуральнiй формi не було.
Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 12 р.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: ПрАТ "ТерА" - бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

10.06.2020,
безстроково

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Директор
Голова Наглядової ради,
акцiонер
член Наглядової ради,
акцiонер
член Наглядової ради,
акцiонер
Головний бухгалтер

2
Мамай Олександр Васильович
Нiколайчук Людмила Василiвна

3
331 420
5 233 228

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
4,736
74,776

Нiколайчук Катерина Русланiвна

52 815

0,755

52 815

0

Нiколайчук Володимир Русланович

52 815

0,755

52 815

0

0

0

0

0

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

Жукова Iрина Йосипiвна

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
331 420
5 233 228

6
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд
поточної дiяльностi, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в
майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.
2. Інформація про розвиток емітента
Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу пiдприємству пiдвищувати результативнiсть
своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не
було.
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:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом
звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
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
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте дiюча у Товариствi
система внутрiшнього контролю спрямована на:
збереження та рацiональне використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв
Товариства;
забезпечення точностi та повноти бухгалтерських записiв;
пiдтримання прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв;
запобiгання та викриття фальсифiкацiй та помилок;
забезпечення стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе
такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики
постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу
наступних ризикiв:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено.
Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким
керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
24.04.2020
99,9

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв.
3. Звiт Наглядової ради за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
4. Звiт Директора Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
6.. Про покриття збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2019 роцi.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рiшення i обрання
уповноваженої особи для їх пiдписання.
8. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради з одночасним
припиненням дiї цивiльно-правових договорiв з головою та членами НР.
9. Прийняття рiшення про обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою та членами
Наглядової ради Товариства. Встановлення розмiру їх винагороди. Обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами
Наглядової ради.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати наступник склад Лiчильної комiсiї: Голова - Беркутова Г.М., члени:
Гевко Ц.О., Дзюбинська А.В.
2. Обрати головою зборiв Голову Наглядової ради Нiколайчук Л.В., секретарем Гевко Ц.О.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк - затвердити.
4. Звiт директора Товариства за 2019 рiк - затвердити.
5. Рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi у 2019 роцi - затвердити.
6. Збиток Товариства за 2019 рiк в розмiрi 98000,00 гривень покрити за рахунок
прибуткiв майбутнiх перiодiв.
7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати
проведення загальних зборiв акцiонерiв (24.04.2020 року) значних правочинiв,
як-от договорiв купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, договорiв
лiзингу, договорiв оренди, договорiв про надання чи отримання позики,
кредитних угод, договорiв iпотеки, договорiв застави майна, обладнання та
готової продукцiї, договорiв про зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть та iн.
правочинiв, на суму, що сукупно не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)
гривень. Уповноважити директора Товариства на пiдписання таких договорiв.
8. Припинити достроково повноваження голови та членiв Наглядової ради
Товариства. Припинити достроково дiю цивiльно-правових договорiв з головою
та членами Наглядової ради з 25.04.2020 року.
9. Обрати Наглядову раду Товариства термiном на три роки з 24.04.2020 року до
проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у 2023 роцi у наступному складi:
1) Нiколайчук Людмила Васиiвна;
2) Нiколайчук Катерина Русланiвна;
3) Нiколайчук Володимир Русланович.
10. Затвердити умови цивiльно-правового договору з головою Наглядової Ради .
Встановити розмiр винагороди для голови Наглядової ради - 60 000,00 грн.
щомiсячно.
Затвердити умови цивiльно-правового договору для кожного члена Наглядової
ради. Встановити розмiр винагороди для кожного члена НР - 20 000,00 грн.
щомiсячно.
Уповноважити директора Мамая Олександра Васильовича на пiдписання
Договорiв з Головою та членами Наглядової ради термiном на 3 роки з 25.04.2020
року до дати проведення рiчних ЗЗА у 2023 роцi.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (зазначити)
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно

Ні
X
X
X

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
У звiтному перiодi
позачерговi загальнi збори
не скликались.

Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Черговi загальнi збори були проведенi.

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

У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори
не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради

Незалежний
член
наглядової
ради

Нiколайчук
Людмила
Василiвна
Нiколайчук
Катерина
Русланiвна
Нiколайчук
Володимир
Русланович
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

X
X

Засiдання Наглядової ради в звiтному роцi проводились 7 разiв
На засiданнях прийняли наступнi рiшення: Затвердили фiнансову
звiтнiсть за 2019 рiк; визначили дату проведення рiчних
загальних зборiв; визначили складання дату перелiку акцiонерiв;
Затвердили форми та текст бюлетенiв для голосування; приймали
iншi органiзацiйнi рiшення щодо дiяльностi Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту

Ні
X

Персональний склад
комітетів

З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

X
X
Комiтети в складi наглядової ради
не створювались.

Комiтети в складi наглядової ради не створювались.
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Роботу Наглядової ради буде оцiнено на зборах, якi вiдбудуться в
Оцінка роботи
2021 роцi. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк буде розглянуто
наглядової ради
загальними зборами акцiонерного Товариства, якi вiдбудуться в
2021 роцi.
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
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
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий
орган - директор.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До компетенцiї Директора належить:
- розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку
Товариства;
- визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства,
затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх
виконанням;
- органiзацiя господарської дiяльностi та фiнансування
Товариства;
- попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Зборiв;
- розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi
Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження
Наглядовiй радi;
- вчинення правочинiв вiд iменi Товариства на свiй розсуд, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- винесення на вирiшення Наглядовiй радi питання про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є його предметом, становить понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства,
обов'язкових до виконання усiма працiвниками Товариства;
- пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою
Товариства проектiв стратегiчного плану розвитку Товариства,
рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного
бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i
балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора;
- пiдготовка звiтiв для Наглядової ради щодо виконання
основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової
ради;
- попереднiй розгляд питань, якi виносяться на Загальнi збори
або Наглядовiй радi, пiдготовка необхiдних пропозицiй та
iнформацiї;
- органiзацiя та забезпечення проведення Загальних Зборiв

акцiонерiв;
- залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi
Товариства;
- розробка та затвердження штатного розпису (органiзацiйної
структури Товариства), посадових окладiв працiвникiв
Товариства, умови премiювання працiвникiв, форм та систем
оплати працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до
роботи згiдно з законодавством України;
- затвердження договiрних цiн на продукцiю, послуги Товариства
в межах своєї компетенцiї та у вiдповiдностi з дiючим
законодавством;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства;- затвердження внутрiшнiх нормативних документiв,
що визначають взаємовiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;
- розробка та затвердження положень про структурнi пiдроздiли
Товариства та посадових iнструкцiй;
- розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку i iнших внутрiшнiх документiв Товариства за
винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв чи Наглядової ради;
- прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, застосування до них заходiв заохочень та стягнень;
- вирiшення загальних питань добору, розстановки та
перепiдготовки кадрiв;
- заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв
Товариства i прийняття рiшень за їх наслiдками;
- видача довiреностi на право представництва i вчинення дiй вiд
iменi Товариства;
- прийняття рiшення про вiдрядження, дiловi закордоннi
поїздки;
- вiдкриття у фiнансово-кредитних установах розрахункових,
валютних та iнших рахункiв Товариства;
- розпорядження майном та грошовими коштами Товариства з
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю;
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та фiлiй
Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- розподiл обов'язкiв мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв
Товариства та передоручення частини повноважень шляхом
видачi довiреностей та наказiв;
- заслуховування звiтiв керiвникiв фiлiй та структурних
пiдроздiлiв Товариства.
- затвердження iнших внутрiшнiх документiв;
- здiйснення iнших повноважень, виконання iнших дiй,
необхiдних для досягнення статутних цiлей Товариства в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом.
- Директор може прийняти рiшення про передачу частини
належних йому прав до компетенцiї керiвникiв структурних

пiдроздiлiв.
- Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну
дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради Товариства чи
Ревiзiйної комiсiї.
- Повноваження Директора припиняються за рiшенням
Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про
призначенням особи на посаду Директора або особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Права та
обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi
Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi
товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а
також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi
Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа,
уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
- Питання правового статусу Директора, його повноважень та
органiзацiї поточного контролю за оперативною дiяльнiстю
Товариства, не вiдображенi в цьому Статутi, регулюються
укладеним з ним контрактом.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте дiюча у Товариствi
система внутрiшнього контролю спрямована на:
- збереження та рацiональне використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства;
- забезпечення точностi та повноти бухгалтерських записiв;
- пiдтримання прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв;
- запобiгання та викриття фальсифiкацiй та помилок;
- забезпечення стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе
такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики
постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу
наступних ризикiв:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено.
Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
так
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні

та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи не передбаченi.

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні Документи
й інформаційній
надаються
Копії
Інформація
базі даних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
Національної
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
комісії з цінних
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
паперів та
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
фондового ринку
ьо в
запит акціонерног
зборах
про ринок
акціонерно акціоне
о
цінних паперів
му
ра
товариства
або через особу,
товаристві
яка провадить
діяльність з
оприлюднення

регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
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
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 та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя не обиралась

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

1

Нiколайчук Людмила Василiвна

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)

74,776

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
6 998 546

Кількість акцій
з обмеженнями
1 426 994

Підстава виникнення обмеження
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України", акцiї акцiонерiв, якi не
уклали договiр з депозитарною
установою, не враховуються при
визначеннi кворуму та при
голосуваннi на загальних зборах
акцiонерiв Товариства

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв в складi трьох членiв термiном на 3
роки. Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi Наглядової ради. До складу
Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси представники акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється iз застосуванням
кумулятивного голосування. Одна i та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради
неодноразово.
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб. Повноваження члена Наглядової ради
дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. З членами Наглядової ради укладаються

цивiльно-правовi або трудовi договори, контракти, якими додатково до законодавства
визначаються порядок роботи. Договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується
директором на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради повинен
виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради менше половини її кiлькiсного складу, Товариство
протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв
Наглядової ради.
Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
стосовно всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення загальних зборiв повноваження голови або члена Наглядової ради припиняються:
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
в разi неможливостi виконання обов'язкiв голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв голови або члена Наглядової ради;
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради -представника акцiонера повинно мiстити
iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
належить або їм сукупно належить) i розмiщується Товариством на власному веб - сайтi
протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством.
З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя
договору (контракту), укладеного з ним.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який за рiшенням загальних зборiв обрана Наглядова
рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або
переобрання Наглядової ради, повноваження Голови та членiв Наглядової ради продовжуються
до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Директор обирається Наглядовою радою.
У разi неможливостi виконання директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються
призначеною ним особою.
Вiд iменi Товариства контракт з директором пiдписує Голова Наглядової ради, яким
визначаються права та обов'язки директора Товариства.
Повноваження директора Товариства достроково припиняються:
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
в разi неможливостi виконання обов'язкiв директором Товариства за станом здоров'я;
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв директора Товариства;
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Наглядова рада має право припинити повноваження директора Товариства, дiї або бездiяльнiсть
якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається
згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового
договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту
Товариства. Члени Наглядової ради мають право iнiцiювати скликання засiдання Наглядової

ради, вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засiдань Наглядової ради, добровiльно
скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш
нiж за два тижнi, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.
Директор, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор вправi без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Аудитор: ПП "АФ "Захiдаудит", код ЄДРПОУ: 33539238
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"
11) 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

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Нiколайчук Людмила Василiвна
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
5 233 228
5 233 228

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
74,776
74,776

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
5 233 228
0
5 233 228
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

6 998 546

0,25

Права та обов'язки
Акцiонери володiють простими iменними акцiями, якi
надають однаковий обсяг прав та обов'язкiв. Особи, якi
набули право власностi на акцiї Товариства в
установленому законом порядку набувають статусу
акцiонерiв Товариства. Кожна акцiя Товариства надає
акцiонеру-її власнику-однакову сукупнiсть прав,
включаючи право: 1.брати участь в управлiннi
Товариством, в тому числi брати участь у Загальних
зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них
особисто або через своїх представникiв з усiх питань,
якi належать до компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, висувати представника для
участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї
до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства 2. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства. На вимогу акцiонера Правлiння
Товариства (або корпоративний секретар - у разi його
призначення) зобов'язане надати йому для
ознайомлення копiї документiв, визначених ст. 78
закону України "Про акцiонернi товариства", або
завiренi копiї цих документiв. Акцiонер зобов'язаний
зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має
доступ. 3. отримувати дивiденди; 4. вийти з Товариства
шляхом вiдчуження належних йому акцiй. У випадку
вiдчуження акцiй акцiонер зобов'язаний у
встановлених чинним законодавством України
випадках та у визначеному порядку дотримуватися
вимог щодо переважного права iнших акцiонерiв
Товариства; 5. на переважне право придбання акцiй
Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера
у статутному капiталi Товариства в порядку. 6.
вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України та
Статутом Товариства; 7. одержати у разi лiквiдацiї
Товариства частину майна Товариства або вартостi
частини майна Товариства, пропорцiйну частцi

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
нi

акцiонера у статутному капiталi Товариства; Акцiонери
Товариства зобов'язанi: 1. дотримуватися вимог
Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; 2. виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв, iнших органiв управлiння Товариством; 3.
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю; 4. вносити
вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, в порядку та
засобами, передбаченими Статутом Товариства та
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
щодо розмiщення вiдповiдного випуску акцiй
Товариства; 5. не розголошувати комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства; 6. нести iншi обов'язки, встановленi
чинним законодавством України, Статутом Товариства
чи договором мiж акцiонерами, укладеним в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
04.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
8/19/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Тернопiльське ТУ
ДКЦПФР

4
UA4000116925

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,25
6 998 546
1 749 636,5
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Випуск додаткової емiсiї в звiтному роцi не здiйснювався. Акцiї ПрАТ розмiщенi повнiстю
серед акцiонерiв товариства.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Мамай Олександр Васильович

2
331 420

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
4,736

Усього

331 420

4,736

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
331 420

5
0

331 420

0

10. 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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
04.04.2011

2
8/19/1/11

3
UA4000116925

4
6 998 546

5
1 749 636,5

6
5 571 552

Опис:
Обмежень згiдно рiшення суду або уповноваженого державного органу немає.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
3 254
4 152
1 232
876
1 936
3 185
13
13
0
0
73
78
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
3 254
4 152
1 232
876
1 936
3 185
13
13
0
0
73
78
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 254
4 152
0
0
3 254
4 152
Строки та умови користування основними засобами: термiни
користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним
засобам: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i
обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв, та
вiдповiдають встановленим нормам та чинному законодавству України.
Умови користування основним засобами (за основними групами):
користування основними засобами здiйснюється за їх цiльовим
призначенням для здiйснення дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 16523 тис.грн.
Ступiнь зносу: 75%
Ступiнь використання: 100%
Сума нарахованого зносу: 1210 тис.грн.
Чим зумовнення суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: надiйшло
машин та обладнання на суму 1922 тис.грн., вибуло за рiк (списано) на
суму 554 тис.грн.
Iнформацiя про обмеження на використання майна: обмежень на
використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-2 210
-2 334
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 750
1 750
Скоригований статутний капітал
1 750
1 750
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
Опис
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд
17.11.2004р. (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

135

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення

X
14 426
X
X
14 561
X
Зобов'язання за цiнними паперами Товариство
Зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями Товариство
Iншi зобов'язання становлять 14426 тис.грн.

X

X
X
немає.
немає.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Розрахунково-клiринго-консалтингова
компанiя "АВС-РЕЄСТР"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23590607
46008, Україна, Тернопільська обл.,
м.Тернопiль, вул.Шашкевича 3
АЕ №263468
НКЦПФР
01.10.2013
0352256743
0352256743
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Надає послуги по вiдкриттю та
обслуговуванню рахункiв у цiнних
паперах.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул.Тропiнiна 7-Г
2092
НКЦПФР
01.10.2013
0445910432
0445910432
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Надає послуги по обслуговуванню
випуску цiнних паперiв Товариства
ПРИВАТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"ПРИВАТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"
Приватне підприємство
33539238
46027, Україна, Тернопільська обл.,
м.Тернопiль, вул. Генерала
М.Тарнавського 23, прим.71
3620
Аудиторська палата України
30.06.2005
0352511941
0352511941
Аудиторська дiяльнiсть
Особа надає аудиторськi послуги.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України""
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул.Антоновича 51, оф.1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

18.02.2019
0444983815
0444983816
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
Особа надає iнформацiйнi послуги на
фондовому ринку:
дiяльнiсть
з
оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасникiв фондового ринку;
- дiяльнiсть з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
24.04.2020

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
10 000

5
10 124

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
98,7

Предмет
правочину

7
Характер
правочинiв:
укладення договорiв
купiвлi-продажу

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
24.04.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://tera.ua/osobl-inf
o-emitenta

рухомого та
нерухомого майна,
договорiв лiзингу,
договорiв оренди,
договорiв про
надання чи
отримання позики,
кредитних угод,
договорiв iпотеки,
договорiв застави
майна, обладнання
та готової продукцiї,
договорiв про
зовнiшньо-економiч
ну дiяльнiсть та iн.
правочинiв, на суму,
що сукупно не
перевищує 10 000
000,00 (десять
мiльйонiв) гривень.
Опис:
На рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2020р. (Протокол № 1 вiд 24.04.2020р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв. Характер правочинiв:
укладення договорiв купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, договорiв лiзингу, договорiв оренди, договорiв про надання чи
отримання позики, кредитних угод, договорiв iпотеки, договорiв застави майна, обладнання та готової продукцiї, договорiв про зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть та iн.
правочинiв, на суму, що сукупно не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень. Уповноважити директора Товариства на пiдписання таких договорiв.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10124 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 98,7%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5 571 552 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5 570 048 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували "за" прийняття рiшення 5 570 048 шт. або 100%, "проти" прийняття рiшення 0 шт. або 0%, "утримався" 0 шт. або 0%. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не
брали участь у голосуваннi - 0. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0.

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Приватне акцiонерне товариство "ТерА"
Тернопільська область, м.Тернопiль
Акціонерне товариство

Виробництво сухарів і сухого печива;
виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого
зберігання
Середня кількість працівників: 157
Адреса, телефон: 46006 м.Тернопiль, вул.Пирогова, 11, (0352) 52-44-38
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Вид економічної
діяльності

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

КОДИ
01.01.2021
00375697
6110100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

10.72

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

10
74
( 64 )
0
3 254
14 929
( 11 675 )
0
0
(0)
0
0
(0)

625
635
( 10 )
29
4 152
16 523
( 12 371 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

3 264

4 806

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

4 234
3 204
0
1 030
0
0
0
0

4 752
3 582
69
1 101
0
0
0
0

1125

1 481

2 075

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
3
0
0
0
187
0
859
74
785
6
0

268
0
0
0
0
91
0
353
131
222
6
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
90
6 860

0
0
0
0
0
7 545

1200

0

0

1300

10 124

12 351

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

1 750
0
0
4 217
0
0
50
-8 351
(0)
(0)
0

1 750
0
0
4 217
0
0
50
-8 227
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

-2 334

-2 210

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
4 408
233
0
122
525
0
0
0
0
157
0
0
7 013
12 458

0
5 220
135
0
128
560
0
0
0
0
184
0
0
8 334
14 561

1700

0

0

1800
1900

0
10 124

0
12 351

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Iрина Йосипiвна

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне товариство "ТерА"

КОДИ
01.01.2021
00375697

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

44 291

42 774

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 47 897 )
(0)

( 47 596 )
(0)

2090

0

0

2095

( 3 606 )

( 4 822 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
16 516

0
0
0
16 378

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 573 )
( 6 829 )
( 324 )

( 4 615 )
( 6 710 )
( 353 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

184

0

2195
2200
2220

(0)
0
0

( 122 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
( 60 )
0

25
0
(0)
(0)
(1)
0

2290

124

0

2295
2300

(0)
0

( 98 )
0

2305

0

0

2350

124

0

2355

(0)

( 98 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
124

0
-98

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
35 433
Витрати на оплату праці
2505
15 679
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 433
Амортизація
2515
1 220
Інші операційні витрати
2520
6 097
Разом
2550
61 862
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
6 998 549
6 998 549
0,017720

За аналогічний
період
попереднього
року
4
38 146
15 243
3 361
639
1 886
59 275
За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 998 549
6 998 546
-0,014000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,017720

-0,014000

2650

0,00

0,00

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Iрина Йосипiвна

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

52 475
0
0
0
0
0
29

65 493
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
343
0
0
0
17 368

0
389
0
0
0
20 593

3100
3105
3110
3115
3116

( 46 541 )
( 12 710 )
( 3 428 )
( 4 223 )
(0)

( 46 175 )
( 12 627 )
( 3 338 )
( 3 907 )
(0)

3117

( 913 )

( 721 )

3118

( 3 310 )

( 2 934 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 006 )
2 307

(0)
( 18 351 )
2 077

3200
3205

0
0

0
30

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 2 813 )
(0)
(0)

(0)
( 1 408 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-2 813

(0)
-1 378

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-506
859
0
353

(0)
0
699
160
0
859
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Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
1 750
0

4
0
0

5
4 217
0

6
50
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-8 351
0

4010
4090
4095

0
0
1 750

0
0
0

0
0
4 217

0
0
50

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-2 334
0

0
0
-8 351

0
0
0

0
0
0

0
0
-2 334

0

124

0

0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1 750

0
0

0
4 217

0
50

124
-8 227

0
0

0
0

124
-2 210

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Iрина Йосипiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю
емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, 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 i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової
звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом
основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
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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
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01.06.2020
10.06.2020

Дата
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події

Вид інформації
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Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

