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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА 

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00374479 

4. Місцезнаходження 

 19700, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарiвська, 14 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0473753345, 0473752327 

6. Електронна поштова адреса  

 00374479@afr.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 05.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у №66 Вiдомостi НКЦПФР  06.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.zlata.ua в мережі Інтернет 06.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

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

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

значних правочинів  

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

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не 

здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):  

1. Основнi вiдомостi про емiтента: 

    - вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб 

    - iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря 

    - iнформацiя про рейтингове агентство 

Банки, що обслуговують емiтента за поточним рахунком, у нацiональнiй валютi: 

ПАТ "УкрСиббанк" м. Київ 

МФО банку 351005 

Поточний рахунок 26008561591800 

Банки, що обслуговують емiтента за поточним рахунком, у iноземнiй валютi: 

ПАТ "УкрСиббанк" м. Київ 

МФО банку 351005 

Поточний рахунок 26008561591800 

2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення 

НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

3. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi приватними акцiонерними 

товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

4. Iнформацiя про дивiденди приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно 

Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

5. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними 

акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 

року.  

6. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

    б) iнформацiя про облiгацiї емiтента 

    в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 

    г) iнформацiя про похiднi цiннi папери 

    д) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 



    є) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв 

7. Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення 

НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.  

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається 

тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 

звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.  

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає 

менше нiж 5 млн.грн.  

6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" 

вiд 22 квiтня 2016 року надано право головi правлiння ПрАТ " ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" на 

вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної 

дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 

що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2015 рiк. У 

ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року значнi правочинi не вчинялися.  

7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв.  

8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не 

приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть.  

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що емiтент борговi цiннi 

папери не випускав. 18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що 

Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

29. Текст аудиторського висновку (звiту). Iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку 

приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї 

не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв.  

31.Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку. За звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку.  

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомостi). За звiтний перiод емiтент не 

випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА 

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" 

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

 А01 № 731301 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.03.1994 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 5722200 

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) 

 116 

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

 20.42 - Виробництво парфумних i косметичних засобiв 

 46.45 - Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами 

 47.75 - Роздрiбна торгiвля косметичними товарами та туалетними приналежностями в 

спецiалiзованих магазинах 

10. Органи управління підприємства 

 Акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю про органи управлiння пiдприємсва. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний Банк України", м. Черкаси 

2) МФО банку 

 322313 

3) Поточний рахунок 

 26002000001112 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний Банк України", м. Черкаси (рахунки в 

доларах  США, євро) 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 26002000001112 

 

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

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Дубчак Ярослав Володимирович 

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



ЄДРПОУ юридичної особи 

 МС 076962 07.06.1996 Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй областi 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Освiта - вища, Хмельницьке вище артилерiйське командне училище iм.маршала артилерiї 

Яковлєва М.Д. 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Наутiлус", м.Тернопiль,  директор. 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Голова Правлiння Товариства має право без довiренностi здiйснювати дiї вiд iменi 

Товариства: укладати угоди, приймати на роботу та звiльняти персонал Товариства, вирiшувати 

питання заохочення та притягнення до матерiальної вiдповiдальностi, розпоряджатися майном 

Товариства в межах компетенцiї, видавати накази, розпорядження, вказiвки, обов"язковi для 

персоналу Товариства, виконувати iншi функцiї, виходячи iз статутної дiяльностi Товариства.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 31 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор, Голова 

правлiння.   

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

Рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року (Протокол  № 1 

засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року) обрано: 

- Голову правлiння  Дубчака Ярослава Володимировича. Особа призначена на посаду термiном 

на 3 роки.  

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Заболотна Ольга Михайлiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НЕ 029073 28.12.2001 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 Освiта - вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут. 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Золотонiський маслоробний комбiнат", головний бухгалтер.  

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

 11.03.2009, обрано необмежений 

9) Опис 

 Головний бухгалтер пiдпорядковується безпосередньо Головi правлiння Товариства, 



керує органiзацiєю облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснює контроль за 

збереженням майна, правильним використанням грошових коштiв та матерiальних цiнностей, 

дотриманням суворого режиму економiї та господарського розрахунку, забезпечує рацiональну 

органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на грунтi максимальної централiзацiї i 

механiзацiї облiку.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 36 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний 

бухгалтер.  

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

В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Короленко Володимир Юрiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 035879 21.05.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Освiта - вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства. 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Голови правлiння ВАТ "Золотонiська ПКФ" 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Приймати участь в управлiннi Товариством; отримувати частину прибутку Товариства 

(дивiденди); отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, в тому числi знайомитись з 

даними бухгалтерського облiку та звiтностi, iншою документацiєю; обирати та бути обраним до 

виборних органiв Товариства; на переважне придбання додатково випущенних Товариством 

цiнних паперiв; реiнвестувати будь-яку частину дивiдендiв.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 30 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник Голови 

правлiння. 

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

Рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року (Протокол  № 1 

засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року) обрано: 

Членом правлiння Короленка Володимира Юрiйовича. Особа призначена на посаду термiном на 

3 роки.   

 



1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Сiм"яниста Надiя Iванiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 133108 27.09.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Освiта - середньо-спецiальна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi. 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник парфюмерно-косметичного цеху ВАТ "Золотонiська ПКФ". 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Приймати участь в управлiннi Товариством; отримувати частину прибутку Товариства 

(дивiденди); отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, в тому числi знайомитись з 

даними бухгалтерського облiку та звiтностi, iншою документацiєю; обирати та бути обраним до 

виборних органiв Товариства; на переважне придбання додатково випущенних Товариством 

цiнних паперiв; реiнвестувати будь-яку частину дивiдендiв.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 32 рiк.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник 

парфюмерно-косметичного цеху.  

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

Рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року (Протокол  № 1 

засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року) обрано: - 

Членом правлiння  Сiм'янисту Надiю Iванiвну . Особа призначена на посаду термiном на 3 роки. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Дробиняк Тарас Iгорович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НА 088543 07.03.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Освiта - вища, Нацiональний технiчний унiверситет України 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ТОВ "Ессентi" м. Київ. 

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



 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Голова Ради Товариства: органiзує роботу членiв Ради та розподiл обов"язкiв мiж ними; 

представляє Раду з основних питань дiяльностi Товариства в зацiкавлених органiзацiях, 

пiдприємствах та установах; забезпечує контроль за виконанням рiшень Ради Правлiння та 

iншими службовими особами Товариства; координує дiї Ревiзiйної комiсiї з усiх питань її 

дiяльностi; проводить засiдання ради Товариства, пiдписує вiд iменi Ради документи 

Товариства, що потребують вiдповiдного оформлення.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 18 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор.  

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

Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" вiд 11 квiтня 

2014 року  (Протокол № 1 вiд 11.04.2014 року) ) обрано: - Членом  Наглядової ради  Дробиняк 

Тараса Iгоровича. 

Рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року (Протокол  № 1 

засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"  вiд 11.04.2014 року) обрано: 

- Головою  Наглядової ради  Дробиняк Тараса Iгоровича. Особа призначена на посаду 

термiном на 3 роки.    

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Даргель Андрiй 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 РО 154222 28.01.2008 3D 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 - 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Емiтент не володiє iнформацiєю. 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Правлiння; 

звертатися до загальних зборiв з приводу звiльнення Голови Правлiння на пiдставi письмового 

подання Ради Товариства.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 30 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - посадова особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї.  



Iнформацiя про освiту посадової особи - посадова особа не надала згоди на розкриття 

iнформацiї.   

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

Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" вiд 11 квiтня 

2014 року  (Протокол № 1 вiд 11.04.2014 року) ) обрано: - Членом Наглядової ради Даргель 

Андрiя. Особа призначена на посаду термiном на 3 роки.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Дубчак Марiя Мирославiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МС 905765 13.08.2002 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Освiта - вища, Тернопiльський державний iнститут iм.Галана 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Приватний пiдприємець. 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Правлiння; 

звертатися до загальних зборiв з приводу звiльнення Голови Правлiння на пiдставi письмового 

подання Ради Товариства.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - 31 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - приватний 

пiдприємець.  

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

Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" вiд 11 квiтня 

2014 року  (Протокол № 1 вiд 11.04.2014 року) ) обрано: - Членом Наглядової ради Дубчак 

Марiю Мирославiвну. Особа призначена на посаду термiном на 3 роки.   

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 ТОВ "ЕССЕНТI" 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

  20028785   

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  



6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Вiдсутня. Призначена посадова особа є юридичною особою. 

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

 11.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства згiдно з планом, 

затвердженим Радою; складати висновки по рiчних звiтах i балансах; вимагати вiд посадових 

осiб Товариства пояснення по питанням дiяльностi Товариства та перевiряти вiдповiднi 

документи.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй 

особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.  

Не обiймає посаду за сумiсництвом.  

Загальний стаж роботи - iнформацiя не надається тому, що посадова особа є юридичною 

особою.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - вiдсутнiй, тому, 

що посадова особа є юридичною особою.  

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

Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ" вiд 11 квiтня 

2014 року  (Протокол № 1 вiд 11.04.2014 року) ) обрано: - Ревiзором "юридичну особу" - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ессентi" Код ЄДРПОУ - 20028785 , 

мiсцезнаходження - проспект Оболонський, буд.16, м. Київ, 04205. Особа призначена на посаду 

термiном на 3 роки. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння Дубчак Ярослав 

Володимирович 

МС 076962 07.06.1996 

Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Заболотна Ольга 

Михайлiвна 

НЕ 029073 28.12.2001 

Золотонiський МРВ УМВС 

України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Короленко 

Володимир 

Юрiйович 

НС 035879 21.05.1996 

Золотонiський МРВ УМВС 

України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Сiм"яниста Надiя 

Iванiвна 

НС 133108 27.09.1996 

Золотонiський МРВ УМВС 

України в Черкаськiй областi 

1 0,00038 1 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Дробиняк Тарас 

Iгорович 

НА 088543 07.03.1996 

Дрогобицьким МВ УМВС 

України у Львiвськiй областi 

1 0,00038 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Даргель Андрiй РО 154222 28.01.2008 3D 41 729 16,043444 41 729 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Дубчак Марiя 

Мирославiвна 

МС 905765 13.08.2002 

Тернопiльським МВ УМВС 

України в Тернопiльськiй областi 

1 0,00038 1 0 0 0 

Ревiзор ТОВ "ЕССЕНТI"  20028785   12 015 4,619377 12 015 0 0 0 

Усього 53 747 20,663961 53 747 0 0 0 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

ТОВ "Ароматика" 25399227 04071, Україна, 

Оболонський р-н, 

м.Київ, вул. Нижнiй 

Вал, буд. 7-9 

135 000 51,903114 54,4232 135 000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Даргель Андрiй РО 154222 

28.01.2008 3D 

41 729 16,043444 16,8224 41 729 0 0 0 

Даргель Валентина Олександрiвна НЕ 541501 

06.05.1997 

Днiпродзержинськи

м РУ УМВС 

України в 

Днiпропетровський 

областi 

51 296 19,721645 20,6792 51 296 0 0 0 

Усього 228 025 87,668203 91,9248 228 025 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 29.01.2016 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї. 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб - Кошик Вiра Семенiвна, 

Балакальчук Тетяна Вiкторiвна, Мовчан Тамара Iванiвна. 

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати Головою загальних зборiв - Дробиняка Тараса Iгоровича, Секретарем 

загальних зборiв - Сiм'янисту Надiю Iванiвну. 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв. 

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборiв:  

основна доповiдь - до 15 хвилин;  

спiвдоповiдь - до 5  хвилин; 

виступи в дебатах - до 3 хвилин;  

вiдповiдi на запитання  -  до 5 хвилин; голосування - до 10 хвилин; 

пiсля закриття зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв 

шляхом надсилання поштою простим листом протягом 10 робочих днiв з дня 

проведення загальних зборiв. 

4. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу акцiонерного 

товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Прийняти рiшення про збiльшення  статутного капiталу шляхом приватного 

розмiщення додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 180 000 шт. iснуючої 

номiнальної вартостi 22,00 грн., загальною номiнальною вартiстю 3 960 000,00 

грн. за рахунок додаткових внескiв. 

5. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку 

осiб, якi є учасниками такого рiшення). 

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

1. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй (додається). 

3. Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення: 

1) акцiонери Товариства згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 29.01.2016 р.; 

2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ароматика", код ЄДРПОУ 

25399227, мiсцезнаходження: 04212,  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.13а. 

6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до 

проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення 

договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi 

якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 

акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження 

результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати 

приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 

акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 

встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, 

уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про 



вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який 

має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством 

акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про 

це в офiцiйному друкованому органi. 

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 

залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований 

обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю 

оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 

у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного 

розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення 

акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, 

внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке 

рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на 

придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному 

друкованому органi. 

7. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: 

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права 

на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити 

дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового 

викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 

акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Визначити уповноваженою особою Голову правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ", 

якому надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 

акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 

прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення 

договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 

проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 

реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 

належних їм акцiй. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 22.04.2016 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний 

1. Обрання Лiчильної комiсiї. 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб - Кошик Вiра Семенiвна, 

Балакальчук Тетяна Вiкторiвна, Мовчан Тамара Iванiвна. 

2. Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати Головою загальних зборiв - Дробиняка Тараса Iгоровича, Секретарем 

загальних зборiв - Сiм'янисту Надiю Iванiвну. 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв. 



З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборiв:  

основна доповiдь - до 15 хвилин;  

спiвдоповiдь - до 5  хвилин; 

виступи в дебатах - до 3 хвилин;  

вiдповiдi на запитання  -  до 5 хвилин; голосування - до 10 хвилин; 

пiсля закриття зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв 

шляхом надсилання поштою простим листом протягом 10 робочих днiв з дня 

проведення загальних зборiв. 

4. Звiт Правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення 

основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння. 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Прийняти до вiдома звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

Визначити наступнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк: розширити асортимент, 

випустити новi види продукцiї, зробити капiтальнiй ремонт складу готової 

продукцiї, вiдремонтувати (побудувати новi) ангари.  

5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 

6. Звiт Ревiзора ПрАТ "Золотонiська ПКФ" про роботу за 2015 рiк. Затвердження 

висновкiв Ревiзора по рiчному звiту i балансу Товариства за 2015 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

1. Затвердити висновки Ревiзора по рiчному звiту i балансу Товариства за 2015 

рiк. 

2. Прийняти до вiдома звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк, порядку 

розподiлу прибутку  (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл 

планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

1.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.  

2. Розподiлити прибуток за 2015 рiк наступним чином: 

Фонд розвитку виробництва___________________76% = 8 863 359,48 грн  

Фонд соцкультпобуту__________________________ 5% =  583 115,76 грн. 

Фонд матерiального заохочення________________   7% =  816 362,06 грн. 

Фонд дивiдендiв______________________________ 0% = 0 грн. 

Фонд представницьких затрат__________________  2% = 233 246,30 грн. 

Резервний фонд ______________________________5% = 583 115,76 грн. 

Другi цiлi__________________________________   5% = 583 115,76 грн. 

     всього:100% = 11 662 315,11 грн. 

3. Розподiлити плановi показники прибутку на 2016 рiк наступним чином: 

Фонд розвитку виробництва____________________76%  

Фонд соцкультпобуту_________________________  5%  

Фонд матерiального заохочення________________   7%  

Фонд дивiдендiв______________________________  0%  

Фонд представницьких затрат__________________   2%  

Резервний фонд _____________________________   5%  

Другi цiлi___________________________________   5%  

всього:100% 

8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом року з дати прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв. 



З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

1. Схвалити укладання Головою правлiння значних правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,  перевищує 

25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства з постачальника та 

покупцями сировини та продукцiї. 

2. Схвалити укладання Головою правлiння значних правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,  становить 

50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi акцiонерного товариства з постачальника та покупцями 

сировини та продукцiї. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 01.08.2016 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний 

1. Обрання Лiчильної комiсiї. 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб - Кошик Вiра Семенiвна, 

Балакальчук Тетяна Вiкторiвна, Мовчан Тамара Iванiвна. 

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати Головою загальних зборiв - Дробиняка Тараса Iгоровича, Секретарем 

загальних зборiв - Сiм'янисту Надiю Iванiвну. 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв. 

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборiв:  

основна доповiдь - до 15 хвилин;  

спiвдоповiдь - до 5  хвилин; 

виступи в дебатах - до 3 хвилин;  

вiдповiдi на запитання  -  до 5 хвилин; голосування - до 10 хвилин; 

голосування з питань порядку денного здiйснюється за допомогою бюлетенiв для 

голосування; 

бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом Голови Правлiння Товариства  

та скрiпляється печаткою Товариства, а в разi вiдсутностi  Голови Правлiння  

особою, яка виконує його повноваження; 

пiсля закриття зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв 

шляхом надсилання поштою простим листом протягом 10 робочих днiв з дня 

проведення загальних зборiв. 

4. Внесення змiн до статуту Товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного 

капiталу. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.  

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

1. Внести змiни до статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного 

капiталу, а саме: пункти 4.1 та 4.2 роздiлу 4. "СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

ТОВАРИСТВА" викласти в новiй редакцiї: 

"4.1. Статутний капiтал Товариства становить 5 722 200,00 грн. (п'ять мiльйонiв 

сiмсот двадцять двi тисячi двiстi гривень 00 копiйок)  i визначається як сума 

номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. 

4.2. Статутний капiтал Товариства подiлено на 260 100 (двiстi шiстдесят тисяч 

сто) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 22 (двадцять двi) грн. 

кожна." 

2. Затвердити статут Товариства в новiй редакцiї. 

5. Визначення уповноваженої особи на пiдписання вiд iменi акцiонерiв статуту 



Товариства в новiй редакцiї. 

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Уповноважити Голову правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ" Дубчака Я.В. 

пiдписати вiд iменi акцiонерiв статут Товариства в новiй редакцiї та забезпечити 

проведення державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї. 

 



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

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.05.2010 19/23/1/201

0 

Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000067128 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 80 100 20 025 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

15.06.2011 65/23/1/201

1 

Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000067128 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 80 100 20 025 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

14.12.1998 254/23/1/98 Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA2300311006 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 80 100 20 025 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

 

16.10.1997 810/1/97 ЦА - Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 80 100 20 025 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

29.12.1994 70/1/94 - - Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,75 26 700 20 025 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 

 

23.06.2015 56/1/2015 НКЦПФР UA4000067128 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

22 80 100 1 762 200 100 

Опис Збiльшити розмiр статутного капiталу товариства до 1 762 200,00 грн. (один мiльйон сiмсот шiстдесят двi тисячi двiстi гривень 00 копiйок) 



шляхом пiдвищення номiнальної вартостi кожної акцiї до 22,00 гривень (двадцять двi гривнi 00 копiйок) за рахунок спрямування до статного 

капiталу частини прибутку отриманого товариством у 2014 роцi у розмiрi 1 742 175,00 грн. (один мiльйон сiмсот сорок двi тисячi сто сiмдесят 

п'ять гривень 00 копiйок). 

Прийняти рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi: 

1. Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА" 

2. Код за ЄДРПОУ - 00374479 

3. Мiсцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарiвська, 14 

4. Iнформацiя про посадових осiб iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, повної назви посади, року народження, освiти, квалiфiкацiї, 

виробничого стажу, стажу роботи на цiй посадi, основного мiсця роботи i посади на основному мiсцi роботи: 

4.1. голова колегiального виконавчого органу або особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу 

Голова правлiння Дубчак Ярослав Володимирович, 1967 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - вiйськовий, Хмельницьке вище  артилерiйське 

командне училище iм. маршала артилерiї Яковлєва М.Д.  виробничий стаж - 20  рокiв, стаж роботи на посадi голови правлiння - 13 рокiв, 

основне мiсце роботи - Голова правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

Член правлiння Короленко Володимир Юрiйович, 1968 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - iнженер-економiст, Український iнститут iнженерiв 

водного господарства  , виробничий стаж - 27 рокiв, стаж роботи на посадi члена правлiння - 5  рокiв, основне мiсце роботи - заступник 

Голови правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

Член правлiння Сiм'яниста Надiя Iванiвна, 1966 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - технiк -технолог, Смiлянський технiкум харчової 

промисловостi, виробничий стаж - 29  рокiв, стаж роботи на посадi члена правлiння - 12 рокiв, основне мiсце роботи - начальник 

парфумерно-косметичного цеху ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

4.2. Голова та члени наглядової ради (за наявностi) 

Голова наглядової ради Дробиняк Тарас Iгорович, 1980 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя -менеджер , Нацiональний  технiчний унiверситет  

України, виробничий стаж - 11 рокiв, стаж роботи на посадi голови наглядової ради - 4 роки основне мiсце роботи - ТОВ "Ессентi", директор. 

Член наглядової ради Даргель Андрiй, 1968 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - полiтична економiя, Київський Державнiй Унiверситет, виробничий 

стаж - 12 рокiв, стаж роботи на посадi члена наглядової ради - 4 роки, основне мiсце роботи - директор компанiї Star Ingredients GmbH, 

Германiя. 

Член наглядової ради Дубчак Марiя Мирославiвна, 1967 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - вчитель, Тернопiльський державний iнститут iм.. 

Галана , виробничий стаж - 12 рокiв, стаж роботи на посадi члена наглядової ради -12 рокiв, основне мiсце роботи - приватний пiдприємець. 

4.3. корпоративний секретар (за наявностi) 

вiдсутнiй 

4.4. ревiзор або голова, члени ревiзiйної комiсiї (за наявностi) 

ревiзор - ТОВ "ЕССЕНТI", код за ЄДРПОУ  20028785, мiсцезнаходження 04205,Україна,м.Київ,Оболонський р-н, буд.16 перебуває на посадi 

ревiзора - 4 роки. 

4.5. головний бухгалтер (за наявностi) 

головний бухгалтер Заболотна Ольга Михайлiвна, 1962 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - економiст, Тернопiльський фiнансово-економiчний 

iнститут, виробничий стаж - 29 рокiв, стаж роботи на цiй посадi - 6 рокiв, основне мiсце роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Золотонiська 

ПКФ". 

5. Iнформацiя про депозитарiй, який здiйснює обслуговування емiсiї акцiй: 

5.1. повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

5.2. код за ЄДРПОУ- 30370711 



5.3. мiсцезнаходження - м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

5.4. номер i дата видачi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних 

паперiв - лiцензiя вiдсутня; дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092) 

5.5. реквiзити договору про обслуговування емiсiї акцiй (номер, дата укладення) - ОВ-3127 вiд 16.01.2014 р. 

6. Iнформацiя про осiб, вiдповiдальних за проведення аудиту емiтента: 

6.1. повне найменування i код за ЄДРПОУ аудиторської фiрми аудитора-Аудиторська фiрма "Аудит плюс",лтд, Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22811147 

6.2. мiсцезнаходження або мiсце проживання-18015,м.Черкаси,вул..Гоголя,315,к.1 

6.3. реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв), або реквiзити свiдоцтва про включення в Реєстр аудиторських 

фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1270,термiн 

дiї до 30.11.2015р. 

7. Iнформацiя про цiннi папери емiтента: 

7.1. Iнформацiя про акцiї емiтента (щодо кожного випуску): 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй - свiдоцтво № 70/1/94, дата реєстрацiї 29.12.1994 р.; 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 

в) номiнальна вартiсть акцiї - 0,75 грн.; 

г) кiлькiсть акцiй - 26700 шт.; 

?) загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

д) форма випуску - немає; 

е) форма iснування - немає; 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй - свiдоцтво № 810/1/97, дата реєстрацiї 16.10.1997 р.; 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 

в) номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; 

г) кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; 

?) загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

д) форма випуску - немає; 

е) форма iснування - немає. 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй - свiдоцтво № 254/23/1/98, дата реєстрацiї 14.12.1998 р.; 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

в) номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; 

г) кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; 

?) загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

д) форма випуску - документарна; 

е) форма iснування - немає. 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй - свiдоцтво № 19/23/1/2010, дата реєстрацiї 07.05.2010 р.; 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

в) номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; 



г) кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; 

?) загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

д) форма випуску - iменнi; 

е) форма iснування - бездокументарна; 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй - свiдоцтво № 65/23/1/2011, дата реєстрацiї 15.06.2011 р.; 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

в) номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; 

г) кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; 

?) загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

д) форма випуску - iменнi; 

е) форма iснування - бездокументарна. 

7.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента (щодо кожного випуску): 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв облiгацiй - немає 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - немає 

в) номiнальна вартiсть облiгацiї - немає 

г) кiлькiсть облiгацiй - немає 

?) загальна сума випуску - немає 

д) вид облiгацiй - немає 

е) форма випуску - немає 

є) форма iснування - немає 

7.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, розмiщенi емiтентом (щодо кожного випуску): 

а) реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв - немає 

б) органи, що видали вiдповiднi свiдоцтва - немає 

в) вид цiнних паперiв - немає 

г) номiнальна вартiсть - немає 

?)  кiлькiсть цiнних паперiв - немає 

д) загальна сума випуску - немає 

е) форма випуску - немає 

є) форма iснування - немає 

8. Iнформацiя про наявнiсть i кiлькiсть викуплених акцiй 

Товариство не має викуплених акцiй 

9. Розмiр статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi 

20 025,00 грн. 

10. Кiлькiсть акцiй кожного типу (у разi наявностi привiлейованих акцiй рiзних класiв - кожного класу) 

80100 штук простих iменних акцiй 

11. Попередня номiнальна вартiсть акцiї 

0,25 грн. 

12. Нова номiнальна вартiсть акцiї 

22,00 грн. 

13. Загальна номiнальна вартiсть акцiй (з урахуванням рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi) 



1 762 200,00 грн. 

 

14.04.2016 28/1/2016 НКЦПФР UA4000067128 Акція проста 
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рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

22 260 100 5 722 200 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 23.06.2015 №56/1/2015, видане 23.06.2015 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку та  тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.04.2016 №28/1/2016-Т, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку, анулюються. 

ПРОСПЕКТ  

емiсiї акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення 

I. Iнформацiя про емiтента та його фiнансово-господарський стан 

1. Загальна iнформацiя про емiтента: 

1) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"; 

2) скорочене найменування (за наявностi) - ПрАТ "ЗОЛОТОНIСЬКА ПКФ"; 

3) код за ЄДРПОУ  00374479; 

4) мiсцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарiвська, 14 

5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) - (047) 375-33-45, (047) 375-23-27, dubchak@zlata.ua;  

6) дата державної реєстрацiї емiтента; орган, що здiйснив державну реєстрацiю емiтента - 02.03.1994 р., Реєстрацiйна служба Золотонiського 

мiськрайонного управлiння юстицiї Черкаської областi; 

7) предмет i мета дiяльностi 

Витяг iз Статуту Товариства: 

"3.1. Товариство створене з метою здiйснення господарської дiяльностi широкого профiлю, задоволення суспiльних потреб у рiзних видах 

продукцiї, робiт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва i реалiзацiї виробничо-економiчних та 

соцiально-культурних iнтересiв акцiонерiв Товариства та осiб, якi працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та iнших джерел. 

3.2. Предметом дiяльностi Товариства є: 

3.2.1. Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування; парфумерних та косметичних засобiв; 

3.2.2. Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами;  

3.2.3. Роздрiбна торгiвля косметичними та парфумерними товарами; послуги з роздрiбної торгiвлi гiгiєнiчними товарами; 

3.2.4. Iншi види оптової торгiвлi; спецiалiзована оптова торгiвля, не вiднесена до iнших групувань; оптова торгiвля широким асортиментом 

товарiв без будь-якої визначеної спецiалiзацiї; 

3.2.5. Посередництво в оптовiй торгiвлi, в торгiвлi товарами широкого асортименту; 

3.2.6. Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги; рослинництво, вирощування зернових та технiчних культур, фасування 

лiкарських трав та чаю, тощо; овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв; Вирощування фруктiв, ягiд, 

горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв; тваринництво 

3.2.7. Культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого 

Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя  (вiдпуск), ввезення на 

територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, 

включених до зазначеного Перелiку; 

3.2.8. Фармацевтичне виробництво, виробництво основних фармацевтичних продуктiв (розробку та виробництво медично-активних речовин, 

включаючи субстанцiї, для виготовлення готових лiкарських засобiв; перероблення кровi; виробництво хiмiчно чистих цукрi; перероблення 



залоз та виробництво екстрактiв iз залоз), виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (виробництво медикаментiв: iмунних сироваток 

та iнших елементiв кровi, вакцин; рiзноманiтних лiкiв, включаючи гомеопатичнi препарати; виробництво хiмiчних протизаплiдних препаратiв 

зовнiшнього застосування та гормональних протизаплiдних препаратiв; виробництво стоматологiчного цементу та цементу для вiдновлення 

кiсткових тканин; виробництво вати, марлi, бинтiв та iнших перев'язувальних матерiалiв з лiкарським просочуванням, кетгуту для накладання 

хiрургiчних швiв тощо; виробництво трав'яних настоянок для лiкувальних цiлей виробництво лiкарських препаратiв для ветеринарiї;  

3.2.9. Оптова торгiвля фармацевтичними товарами; оптова торгiвлю медичною технiкою, включаючи iнструменти; оптова торгiвля 

ортопедичними товарами; 

3.2.10. Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами; 

3.2.11. Виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами та медичними препаратами(виробами); 

3.2.12. Виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв (виробництво м'ясної, рибної продукцiї, перероблення фруктiв та овочiв, 

виробництво жирiв, молочної продукцiї, перероблення зерна, виробництво кормiв для тварин, напоїв та iнших харчових продуктiв, виробiв з 

тютюну); 

3.2.13. Виробництво рибних продуктiв, перероблення та консервування овочiв та фруктiв, виробництво сиропiв, джемiв та топiнгiв, 

виробництво олiї та тваринних жирiв, фасування(розливання) рослинної олiї, виробництво молочних продуктiв та морозива, виробництво 

продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалю та крохмальних продуктiв, виробництво готових кормiв для тварин, 

виробництво iнших харчових продуктiв, виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, виробництво сухарiв, печива, пирогiв, тiстечок 

тривалого зберiгання, виробництво цукру, виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв, виробництво макаронних 

виробiв, виробництво чаю та кави, виробництво прянощiв та приправ, виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв, 

виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань, виробництво напоїв, тощо; 

3.2.14. Оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, 

тваринним маслом та жирами; 

3.2.15. Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг, та надання послуг пiдприємцям; операцiї з власним нерухомим майном (органiзацiя 

будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду; органiзацiя та фiнансування будiвництва; купiвля та продаж власного 

нерухомого майна, нежитлових та житлових будiвель (багатоквартирних будинкiв, дач, окремих квартир тощо), земельних дiлянок; здавання в 

оренду власного нерухомого майна (здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомостi, земельних дiлянок, дiяльнiсть ринкiв); 

операцiї з нерухомiстю для третiх осiб (дiяльнiсть агентств нерухомостi, посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання 

нерухомого майна); управлiння нерухомим майном (управлiння вiд iменi власника житловою нерухомiстю: виконання комплексу послуг iз 

забезпечення функцiонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та 

кондицiювання, прибирання та загальний догляд за примiщеннями тощо; послуги консьєржа; управлiння житлом та iншим нерухомим майном 

у спiв власностi, послуги агентств зi збору орендної платнi, тощо; 

3.2.16. Пакування (пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договiрнiй основi: заповнення аерозольних пакувань, 

заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарiв у прозорi фольгу, пакети тощо; 

етикетування, нанесення маркувань та надписiв на пакунки; пакування подарункiв; фасування м'яса за винагороду або на договiрнiй основi; 

безпечне пакування фармацевтичних виробiв); 

3.2.17. Будiвництво та розвиток мережi ресторанiв, їдалень, кафе, пiцерiй, барiв та iнших пiдприємств громадського харчування, надання їх в 

оренду(лiзинг);  

3.2.18. Реконструкцiя будинкiв i примiщень з метою створення, органiзацiї роботи й надання в оренду(лiзинг) рiзного роду закладiв 

громадського харчування (кафе, ресторани, пiцерiї, буфети тощо), в т.ч. створення, органiзацiя роботи й надання в оренду(лiзинг) єдиного 

(цiлiсного) майнового комплексу; 

3.2.19. Фiнансова дiяльнiсть, грошове та фiнансове посередництво; фiнансовий лiзинг, надання кредитiв, iнше фiнансове посередництво, 



надання поворотної(безповоротної) фiнансової допомоги, надання позик юридичним i фiзичним особам тощо; 

3.2.20. Оптова, роздрiбна, оптово-роздрiбна, комiсiйна торгiвля, включаючи торгiвлю предметами гiгiєни i санiтарiї, парфумерно-косметичними 

виробами, товарами побутової хiмiї, фармацевтичною продукцiєю, сiльгосппродукцiєю, квiтами, iншими зеленими насадженнями, 

органiзацiйною технiкою та обладнанням, транспортними засобами, товарами народного споживання, продуктами харчування та харчовими 

добавками, свiжозамороженими продуктами (рибою, м'ясом, курками), непродовольчими товарами й сировиною, столярними виробами, 

електроенергiєю та iншими товарами, для чого Товариство має право будувати, вiдкривати i експлуатувати свої магазини, пересувнi кiоски та 

лоти, здiйснювати виїзну торгiвлю, вiдкривати кафетерiї, ресторани, бари й iншi заклади громадського харчування, склади, вiддiли та секцiї в 

магазинах i закладах громадського харчування будь-яких форм власностi;  

3.2.21. Виробництво тари та упаковки. 

3.2.22.Тиражування записаних носiїв iнформацiї; 

3.2.23. Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення; хiмiчне та фармацевтичне виробництво; виробництво гумових та пластмасових 

виробiв; 

3.2.24. Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води; 

3.2.25. Будiвництво, в тому числi пiдготовчi роботи до будiвництва, загальне та спецiалiзоване будiвництво будiвель та споруд, монтаж 

будiвельних конструкцiй, роботи з облаштування будинкiв, роботи з завершення будiвництва та оренду будiвельної технiки з оператором, нове 

будiвництво, ремонт, розширення, реконструкцiю будiвель та iнженерних споруд, монтаж збiрних будинкiв або конструкцiй на об'єктi, а також 

будiвництво тимчасових об'єктiв; будiвництво iндивiдуальних будинкiв "пiд ключ"; роботи з реконструкцiї, реставрацiї та ремонту будiвель, 

тощо; 

3.2.26. Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв; транспорту та зв'язку; послуги з органiзацiї подорожувань (туристична дiяльнiсть, дiяльнiсть 

екскурсоводiв, продаж та резервування квиткiв на всi види транспорту);  

3.2.27. Надання усiх видiв комунально-побутових послуг; 

3.2.28. Оптова та роздрiбна торгiвля медикаментами, ветеринарними медикаментами та препаратами; 

3.2.29. Створення та органiзацiя профiльних, унiверсальних, комерцiйних та комiсiйних магазинiв, здiйснення фiрмової торгiвлi, розвиток 

нових прогресивних форм торгiвлi та послуг, включаючи консигнацiю, торгiвлю по каталогам, лiзинг, торгiвлю в кредит, вiдкриття магазинiв в 

вiльнiй митнiй зонi; 

3.2.30. Комерцiйне посередництво (посередництво в оптовiй та роздрiбнiй торгiвлi); 

3.2.31. Операцiї з нерухомим (житло, iнша нерухомiсть) та рухомим майном (купiвля, продаж, оренда (лiзинг), надання у користування та 

iнше); 

3.2.32. Надання консалтингових послуг (юридичнi, iнформацiйнi, маркетинговi, брокерськi, агентськi, консультацiйнi, тощо);  

3.2.33. Полiграфiчна дiяльнiсть, зокрема, iмпорт полiграфiчних матерiалiв та послуг, рекламно-друкованої продукцiї; 

3.2.34. Експорт та iмпорт рекламних послуг та рекламної продукцiї;  

3.2.35. Торговельна дiяльнiсть у сферi оптової i роздрiбної, комiсiйної торгiвлi та громадського харчування щодо реалiзацiї продовольчих i 

непродовольчих товарiв, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв; 

3.2.36. Ремонт машин i обладнання; Ремонт рiзного виробничого i невиробничого обладнання (устаткування);  

3.2.37. Закупiвля та реалiзацiя промислових товарiв народного споживання, агропромислової та господарської продукцiї народних промислiв та 

ремесел; 

3.2.38. Дiяльнiсть, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалiзацiєю та використанням засобiв криптографiчного та 

технiчного захисту iнформацiї, а також з наданням послуг iз криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї;  

3.2.39. Здiйснення сервiсних послуг, гарантiйного та пiслягарантiйного обслуговування продукцiї власного виробництва та продукцiї iнших 

виробникiв;  



3.2.40. Дiяльнiсть санаторно-курортних закладiв;  

3.2.41. Iншi види дiяльностi у вiдповiдностi з чинним законодавством України з метою отримання прибутку i зростання добробуту акцiонерiв та 

працiвникiв Товариства." 

8) iнформацiя про посадових осiб iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, повної назви посади, року народження, освiти, квалiфiкацiї, 

виробничого стажу, стажу роботи на цiй посадi, основного мiсця роботи i посади на основному мiсцi роботи: 

голова та члени колегiального виконавчого органу або особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу: 

Голова правлiння Дубчак Ярослав Володимирович, 1967 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - вiйськовий, Хмельницьке вище  артилерiйське 

командне училище iм. маршала артилерiї Яковлєва М.Д.  виробничий стаж - 21  рiк, стаж роботи на посадi голови правлiння - 14 рокiв, 

основне мiсце роботи - Голова правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

Член правлiння Короленко Володимир Юрiйович, 1968 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - iнженер-економiст, Український iнститут iнженерiв 

водного господарства  , виробничий стаж - 28 рокiв, стаж роботи на посадi члена правлiння - 6  рокiв, основне мiсце роботи - заступник 

Голови правлiння ПрАТ "Золотонiська ПКФ". 

Член правлiння Сiм'яниста Надiя Iванiвна, 1966 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - технiк -технолог, Смiлянський технiкум харчової 

промисловостi, виробничий стаж - 30 рокiв, стаж роботи на посадi члена правлiння - 13 рокiв, основне мiсце роботи - начальник 

парфумерно-косметичного цеху ПрАТ "Золотонiська ПКФ" 

голова та члени наглядової ради (за наявностi): 

Голова наглядової ради Дробиняк Тарас Iгорович, 1980 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя -менеджер , Нацiональний  технiчний унiверситет  

України, виробничий стаж - 12 рокiв, стаж роботи на посадi голови наглядової ради - 5 рокiв основне мiсце роботи - ТОВ "Ессентi", директор. 

Член наглядової ради Даргель Андрiй, 1968 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - полiтична економiя, Київський Державнiй Унiверситет, виробничий 

стаж - 13 рокiв, стаж роботи на посадi члена наглядової ради - 5 рокiв, основне мiсце роботи - директор компанiї Star Ingredients GmbH, 

Германiя. 

Член наглядової ради Дубчак Марiя Мирославiвна, 1967 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - вчитель, Тернопiльський державний iнститут iм. 

Галана , виробничий стаж - 13 рокiв, стаж роботи на посадi члена наглядової ради -13 рокiв, основне мiсце роботи - приватний пiдприємець; 

ревiзор або голова та члени ревiзiйної комiсiї (за наявностi) - ревiзор - ТОВ "ЕССЕНТI", код за ЄДРПОУ  20028785, мiсцезнаходження 04205, 

Україна, м.Київ, Оболонський р-н, буд.16, перебуває на посадi ревiзора - 5 рокiв, директор ТОВ "ЕССЕНТI" Дробиняк Тарас Iгоревич; 

корпоративний секретар (за наявностi) - вiдсутнiй; 

головний бухгалтер (за наявностi) - головний бухгалтер Заболотна Ольга Михайлiвна, 1962 р.н., освiта вища, квалiфiкацiя - економiст, 

Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, виробничий стаж - 30 рокiв, стаж роботи на цiй посадi - 7 рокiв, основне мiсце роботи - 

головний бухгалтер ПрАТ "Золотонiська ПКФ"; 

9) вiдомостi про середньомiсячну заробiтну плату членiв колегiального виконавчого органу або особи, яка здiйснює повноваження 

одноосiбного виконавчого органу, за останнiй квартал та завершений фiнансовий рiк, що передував року, в якому подаються документи 

Посада Середньомiсячна заробiтна плата за 2015 рiк Середньомiсячна заробiтна плата за 4-ий квартал 2015 року 

Голова правлiння Дубчак Я.В. 6580,43 6694,35 

Член правлiння Короленко В.Ю. 4468,12 4615,55 

Член правлiння Сiм'яниста Н.I. 3520,33 3746,71 

10) iнформацiя про депозитарiй, який здiйснює обслуговування емiсiї акцiй: 

повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"; 

мiсцезнаходження - 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8; 

код за ЄДРПОУ 30370711 

реквiзити договору про обслуговування емiсiї акцiй емiтента (номер, дата укладення) - ОВ-3127 вiд 16.01.2014 р. 



номер i дата видачi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної 

дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - лiцензiя вiдсутня; дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням 

Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092); 

11) iнформацiя про осiб, вiдповiдальних за проведення аудиту емiтента: 

повне найменування i код за ЄДРПОУ аудиторської фiрми або прiзвище, iм'я та по батьковi аудитора - Аудиторська фiрма "Аудит плюс",лтд, 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 22811147; 

мiсцезнаходження або мiсце проживання - 18015,м.Черкаси,вул..Гоголя,315,к.1; 

реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв) - Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних 

паперiв.; 

реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України - Свiдоцтво про 

внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1270,термiн дiї до 30.11.2020р; 

12) вiдомостi про участь емiтента в асоцiацiях, консорцiумах, концернах, корпорацiях, iнших об'єднаннях пiдприємств 

Товариство не є учасником асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв, корпорацiй, iнших об'єднань пiдприємств. 

2. Iнформацiя про статутний капiтал i акцiонерiв емiтента: 

1) розмiр статутного капiталу товариства на дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй 29.01.2016 р. - 1 762 200,00 грн.; 

2) номiнальна вартiсть i загальна кiлькiсть акцiй - 22,00 грн., 80100 шт. простих iменних акцiй; 

3) кiлькiсть розмiщених товариством акцiй кожного типу - 80100 шт. простих iменних акцiй; 

4) кiлькiсть розмiщених товариством привiлейованих акцiй кожного класу (у разi розмiщення привiлейованих акцiй кiлькох класiв) - 

розмiщення привiлейований акцiй не було; 

5) кiлькiсть акцiонерiв на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй 29.01.2016 р. - 86 акцiонерiв; 

6) iнформацiя про наявнiсть викуплених товариством акцiй на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй 29.01.2016 р.: кiлькiсть - 0, тип - 

немає, клас (за наявностi привiлейованих акцiй кiлькох класiв) - немає, форма випуску - немає, форма iснування - немає; 

7) кiлькiсть акцiй, що перебувають у власностi членiв виконавчого органу емiтента або особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного 

виконавчого органу - голова правлiння Дубчак Я.В. не володiє акцiями Товариства, член правлiння Короленко В.Ю. не володiє акцiями 

Товариства, член правлiння Сiм'яниста Надiя Iванiвна володiє простими iменними акцiями Товариства у кiлькостi 1 шт.; 

8) перелiк власникiв пакетiв акцiй (10 вiдсоткiв i бiльше) iз зазначенням вiдсотка та кiлькостi акцiй кожного власника 

Даргель Андрiй володiє 41729 простими акцiями, що становить 52,09%; Даргель Лариса володiє 8015 простими акцiями, що становить 10%; 

Туркевич Василь Дмитрович володiє 10890 простими акцiями, що становить 13,59%; ТОВ "ЕССЕНТI", що володiє 12015 простими акцiями, що 

становить 15%. 

3. Iнформацiя про цiннi папери емiтента станом на 31.12.2015 р.: 

1) iнформацiя про випуски акцiй емiтента (щодо кожного випуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй, органiв, 

що видали вiдповiднi свiдоцтва, номiнальної вартостi, кiлькостi кожного типу розмiщених товариством акцiй, у тому числi кiлькостi кожного 

класу привiлейованих акцiй (у разi розмiщення привiлейованих акцiй), загальної суми випуску, форми випуску акцiй, форми iснування 

1.1) свiдоцтво № 70/1/94, дата реєстрацiї 29.12.1994 р., видане Черкаським обласним фiнансовим управлiнням, номiнальна вартiсть акцiї - 0,75 

грн., кiлькiсть акцiй - 26700 шт., загальна сума випуску - 20025,00  грн.,  форма випуску - немає, форма iснування - немає; 

1.2) свiдоцтво № 810/1/97, дата реєстрацiї 16.10.1997 р., видане  Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  номiнальна 

вартiсть акцiї - 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - немає; форма iснування - немає; 

1.3) свiдоцтво № 254/23/1/98, дата реєстрацiї 14.12.1998 р., видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв 



та фондового ринку;  номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - 

документарна; форма iснування - немає. 

1.4) свiдоцтво № 19/23/1/2010, дата реєстрацiї 07.05.2010 р., видане 07.05.2010 р. Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку; номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

форма випуску - iменнi; форма iснування - бездокументарна;  

1.5) свiдоцтво № 65/23/1/2011, дата реєстрацiї 15.06.2011 р., видане 15.06.2011 р. Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку; номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.; кiлькiсть акцiй - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; 

форма випуску - iменнi; форма iснування - бездокументарна.; 

1.6) свiдоцтво № 56/1/2015, дата реєстрацiї 23.06.2015, видане 23.06.2015 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

номiнальна вартiсть акцiї - 22,00 грн., кiлькiсть акцiй - 80100 шт., загальна сума випуску - 1762200,00 грн., форма випуску - iменнi, форма 

iснування - бездокументарна; 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента (щодо кожного випуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв облiгацiй, органiв, що 

видали вiдповiднi свiдоцтва, виду облiгацiй, кiлькостi облiгацiй, номiнальної вартостi облiгацiї, загальної суми випуску, форми випуску, форми 

iснування 

Товариство облiгацiї не випускало; 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, розмiщенi емiтентом, iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв, органiв, 

що видали вiдповiднi свiдоцтва, виду цiнних паперiв, кiлькостi, номiнальної вартостi, загальної суми випуску, форми випуску, форми iснування 

Товариство не розмiщувало iншi цiннi папери; 

4) вiдомостi про фондовi бiржi, на яких продавались або продаються цiннi папери емiтента (у разi здiйснення таких операцiй) 

цiннi папери Товариства на фондових бiржах не продавались i не продаються. 

4. Iнформацiя про дiяльнiсть емiтента та його фiнансово-господарський стан: 

1) чисельнiсть штатних працiвникiв (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи) 

чисельнiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2015 р. становить 115 чол. 

2) перелiк лiцензiй (дозволiв) емiтента на провадження певних видiв дiяльностi iз зазначенням термiну закiнчення їх дiї 

лiцензiї (дозволи) на провадження певних видiв дiяльностi вiдсутнi; 

3) опис дiяльностi емiтента станом на кiнець звiтного перiоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрацiї випуску 

акцiй та проспекту їх емiсiї, а саме данi про: 

обсяг основних видiв продукцiї (послуг, робiт), що виробляє (надає, здiйснює) емiтент 

обсяг основних видiв продукцiї, що виробляє Товариство станом на 31.12.2015 р. складає: олiї рослиннi, ефiрнi та їх сумiшi -32555618,00грн.; 

запашнi води-247262,85грн.; фiтобальзами-294734,95грн.; парфумерно-косметична продукцiя-1156292,98грн. 

ринки збуту та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент 

Ринки збуту:  Україна, Росiйська Федерацiя, Казахстан, Прибалтика. 

Особливостi розвитку галузi, у  якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство: Парфумерно-косметична галузь традицiйно займає одне з провiдних 

мiсць у формуваннi економiки держави. Народно-господарське значення вiтчизняної парфумерно-косметичної промисловостi визначається тим, 

що продукцiя галузi забезпечує високу ефективнiсть виробництва i дозволяє перераховувати до бюджету щорiчно близько 1,5 млн грн. податкiв 

з обiгу та прибутку. 

У цей час українська парфумерно-косметична iндустрiя переживає перiод вiдповiдного реформування в галузi всiх сфер дiяльностi - 

економiчної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням державних пiдприємств галузi до сучасних ринкових 

вiдносин, а також зi змiною iмiджу самої косметики, яка за свiтовими тенденцiями розвитку косметологiї як науки перетворюється на нову 

"хiмiю столiття" - косметичну хiмiю. 



Становлення парфумерно-косметичної iндустрiї України - це, по сутi, становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових 

виробництв, якi включають виробництво косметичної сировини i напiвпродуктiв, синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукцiї i 

т. iн. 

обсяги та напрями iнвестицiйної дiяльностi емiтента 

Товариство не здiйснювало iнвестицiйної дiяльностi; 

стратегiя дослiджень та розробок 

Товариство не проводило дослiджень та розробок 

4) вiдомостi про фiлiї та представництва емiтента 

Товариство не має фiлiй та представництв; 

5) вiдомостi про грошовi зобов'язання емiтента (кредитна iсторiя емiтента (крiм банкiв)): 

якi iснують на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй: кредитнi правочини та змiни до них (номер i дата укладання правочину, сторони, 

вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; 

валюта зобов'язання; строк i порядок виконання кредитного правочину; вiдомостi про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; 

рiшення судiв, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином 

станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань; 

якi не були виконанi: кредитнi правочини та змiни до них (номер i дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним 

укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк i порядок 

виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмiр i стадiя погашення; 

рiшення судiв, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином 

станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань; 

6) можливi фактори ризику в дiяльностi емiтента 

основнi бiзнес-ризики емiтента:   

- невизначенiсть економiчної ситуацiї в свiтовiй економiцi i в Українi; 

- полiтична нестабiльнiсть в Українi; 

- очiкуванi змiни системи оподаткування в країнi; 

- погiршення ситуацiї в банкiвськiй середi України; 

- девальвацiя нацiональної валюти - гривнi; 

7) перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступнi роки 

забезпечення беззбиткової дiяльностi, створення продукцiї найсучаснiшого рiвня, що вiдповiдає мiжнародним стандартам, iнновацiйним 

технологiям; 

8) вiдомостi про юридичних осiб, у яких емiтент володiє бiльше нiж 10 вiдсотками статутного капiталу (активiв), у тому числi про дочiрнi 

пiдприємства 

Товариство не володiє бiльше нiж 10 вiдсотками статутного капiталу (активiв) у юридичних особах, дочiрнi пiдприємства вiдсутнi; 

9) вiдомостi про дивiдендну полiтику емiтента за останнi п'ять рокiв (iнформацiя про нарахованi та виплаченi дивiденди, розмiр дивiдендiв на 

одну акцiю) 

за останнi п'ять рокiв дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися; 

10) вiдомостi про провадження у справi про банкрутство або про застосування санацiї до товариства чи юридичної особи, в результатi 

реорганiзацiї якої утворилося товариство, протягом трьох рокiв, що передували року здiйснення розмiщення акцiй 

провадження у справi про банкрутство або про застосування санацiї до Товариства не було; 

11) баланс та звiт про фiнансовi результати за звiтний перiод, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрацiї випуску 



акцiй та проспекту їх емiсiї та  баланс та 12) звiт про фiнансовi результати за звiтний рiк, що передував року, в якому подаються документи для 

реєстрацiї випуску акцiй та проспекту їх емiсiї 

КОДИ 

Дата 31.12.2015 

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ

 00374479 

Територiя Черкаська область, м.Золотоноша за КОАТУУ 7110400000 

Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економiчної дiяльностi Виробництво парфумних i косметичних засобiв за КВЕД 20.42 

Середня кiлькiсть працiвникiв: 115 

Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вулиця Комунарiвська, будинок 14, (04737) 5-33-45 

Одиниця вимiру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку v 

за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi  

Баланс 

(Звiт про фiнансовий стан) 

на 31.12.2015 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротнi активи    

Нематерiальнi активи 1000 33 32 

    первiсна вартiсть 1001 71 74 

    накопичена амортизацiя 1002 ( 38 ) ( 42 ) 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 57 463 

Основнi засоби 1010 6 223 8 044 

    первiсна вартiсть 1011 10 160 12 505 

    знос 1012 ( 3 937 ) ( 4 461 ) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0 0 

    первiсна вартiсть 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0 0 

    первiсна вартiсть 1021 0 0 

    накопичена амортизацiя 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:    

    якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 0 0 

    iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 0 0 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 0 0 



Вiдстроченi податковi активи 1045 23 23 

Гудвiл 1050 4 4 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 0 0 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

Iншi необоротнi активи 1090 0 0 

Усього за роздiлом I 1095 6 340 8 566 

    II. Оборотнi активи    

Запаси 1100 23 613 32 768 

Виробничi запаси 1101 21 774 30 868 

Незавершене виробництво 1102 291 459 

Готова продукцiя 1103 909 1 421 

Товари 1104 639 20 

Поточнi бiологiчнi активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселi одержанi 1120 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 6 324 8 681 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 163 743 

    з бюджетом 1135 0 1 459 

    у тому числi з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходiв 1140 0 0 

    iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 0 0 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 13 10 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0 

Грошi та їх еквiваленти 1165 4 322 1 424 

Готiвка 1166 1 1 

Рахунки в банках 1167 3 268 1 423 

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 20 17 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числi в:    

    резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 

    резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премiй 1183 0 0 

    iнших страхових резервах 1184 0 0 

Iншi оборотнi активи 1190 1 258 1 532 

Усього за роздiлом II 1195 35 713 46 634 

    III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 42 053 55 200 

Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

1 2 3 4 



    I. Власний капiтал    

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 20 1 762 

Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 0 0 

Капiтал у дооцiнках 1405 0 0 

Додатковий капiтал 1410 24 954 29 978 

Емiсiйний дохiд 1411 0 0 

Накопиченi курсовi рiзницi 1412 0 0 

Резервний капiтал 1415 613 969 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 016 11 556 

Неоплачений капiтал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капiтал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Iншi резерви 1435 0 0 

Усього за роздiлом I 1495 32 603 44 265 

    II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення    

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 0 0 

Пенсiйнi зобов'язання 1505 0 0 

Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0 

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 0 0 

Довгостроковi забезпечення 1520 0 0 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цiльове фiнансування 1525 0 0 

Благодiйна допомога 1526 0 0 

Страховi резерви 1530 0 0 

у тому числi:    

    резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 

    резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премiй 1533 0 0 

    iншi страховi резерви 1534 0 0 

Iнвестицiйнi контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за роздiлом II 1595 0 0 

    III. Поточнi зобов'язання i забезпечення    

Короткостроковi кредити банкiв 1600 0 0 

Векселi виданi 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:    

    довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 400 775 

    розрахунками з бюджетом 1620 233 976 

    у тому числi з податку на прибуток 1621 187 948 



    розрахунками зi страхування 1625 61 69 

    розрахунками з оплати працi 1630 128 143 

    одержаними авансами 1635 6 473 8 739 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 0 0 

    страховою дiяльнiстю 1650 0 0 

Поточнi забезпечення 1660 129 157 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 1690 26 76 

Усього за роздiлом III 1695 9 450 10 935 

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 42 053 55 200 

КОДИ 

Дата 31.12.2015 

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ

 00374479 

Звiт про фiнансовi результати 

(Звiт про сукупний дохiд) 

за 2015 рiк 

Форма №2 

I. Фiнансовi результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 62 240 37 027 

Чистi заробленi страховi премiї 2010 0 0 

Премiї пiдписанi, валова сума 2011 0 0 

Премiї, переданi у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 0 0 

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 0 0 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 ( 45 834 ) ( 25 880 ) 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 2090 16 406 11 147 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 0 0 

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 0 0 



Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 0 0 

Iншi операцiйнi доходи 2120 7 931 2 554 

Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 0 0 

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 0 0 

Дохiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123 0 0 

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 1 987 ) ( 1 649 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 667 ) ( 795 ) 

Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 6 526 ) ( 2 529 ) 

Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 0 0 

Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 0 0 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 

    прибуток 2190 14 157 8 728 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0 0 

Iншi фiнансовi доходи 2220 66 0 

Iншi доходи 2240 0 4 

Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 0 0 

Фiнансовi витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Iншi витрати 2270 ( 0 ) ( 3 ) 

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 0 0 

Фiнансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 2290 14 223 8 729 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -2 561 -1 607 

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 0 0 

Чистий фiнансовий результат: 

    прибуток 2350 11 662 7 122 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохiд 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 0 0 

Накопиченi курсовi рiзницi 2410 0 0 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 0 0 

Iнший сукупний дохiд 2445 0 0 

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 



Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 11 662 7 122 

III. Елементи операцiйних витрат 

Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Матерiальнi затрати 2500 24 894 14 984 

Витрати на оплату працi 2505 2 921 2 547 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 1 089 939 

Амортизацiя 2515 602 439 

Iншi операцiйнi витрати 2520 570 445 

Разом 2550 30 076 19 354 

IV. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй 

Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 80 100 80 100 

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 145,590000 88,910000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0,000000 0,000000 

Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0,00 0,00 

II. Iнформацiя про акцiї, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення 

1. Дата i номер протоколу загальних зборiв акцiонерiв товариства (або рiшення єдиного акцiонера товариства, або рiшення iншої особи, що 

вiдповiдно до законодавства виконує функцiї загальних зборiв), яким оформленi рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу 

товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi та про приватне розмiщення акцiй 

Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.01.2016 р. 

2. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв 

товариства (зазначається кiлькiсть голосуючих акцiй з питання порядку денного про приватне розмiщення акцiй), та кiлькiсть голосiв 

акцiонерiв, якi голосували за прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй 

загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв 

товариства та якi мають право голосу з питання порядку денного про приватне розмiщення акцiй - 60041 голосiв; 

кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi голосували за прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй - 60041 голосiв. 

3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi планується розмiстити 

3 960 00,00 грн. 

4. Зобов'язання емiтента щодо невикористання внескiв, отриманих при розмiщеннi акцiй у рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства 

Товариство зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства. 

5. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання) 

Закупiвля основної сировини iмпортного та вiтчизняного виробництва - 3 960 000,00 грн. 

6. Кiлькiсть акцiй кожного типу, що планується розмiстити, у тому числi кiлькiсть привiлейованих акцiй кожного класу (у разi розмiщення 

привiлейованих акцiй кiлькох класiв) 

Кiлькiсть акцiй, що планується розмiстити, - 180 000  простих iменних акцiй. 

Привiлейованi акцiї не розмiщуються. 

7. Номiнальна вартiсть акцiї 



22,00 грн. 

8. Ринкова вартiсть акцiй 

21,95 грн., визначена незалежним оцiнювачем ТОВ "Емкон-Сервiс" (код ЄДРПОУ 37038218, (сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi № 

16572/14 вiд 10.06.2014 р.) та затверджена Наглядовою радою Товариства 28.12.2015 року. 

9. Цiна розмiщення акцiй 

22,00 грн. 

10. Обсяг прав, що надаються власникам акцiй, якi планується розмiстити 

Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав. 

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, мають право: 

1. Брати участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому Статутом. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, окрiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 

2. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, 

передбаченими законодавством України i Статутом. 

3. Отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених законодавством України i Статутом.  

4. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства. 

5. У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в 

кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  

6. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або вартостi частини майна Товариства пропорцiйно до вартостi 

належних їм акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i Статутом. 

7. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi йому акцiї з дотриманням переважного права iнших акцiонерiв та Товариства на придбання 

таких акцiй, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 Статуту.  

8. Вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i 

Статутом. 

9. Продати акцiї Товариству в разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй. 

10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд 

Товариства вiдшкодування збиткiв. 

11. Iнформацiя про надання акцiонерам переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї (надається акцiонерам - власникам простих 

акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акцiонерам - власникам 

привiлейованих акцiй у процесi приватного розмiщення товариством привiлейованих акцiй, якщо це передбачено статутом акцiонерного 

товариства) 

Акцiонер має переважне право на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi 

належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй на дату проведення загальних зборiв (29.01.2016р.), на яких прийняте рiшення 

про приватне розмiщення акцiй за рахунок додаткових внескiв. 

12. Порядок реалiзацiї акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї: 

1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцiй 

Реалiзацiя акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй здiйснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. 

Комунарiвська, 14, в перiод з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно з 9.00 до 18.00 години кожного робочого дня за цiною розмiщення. 

Для реалiзацiї свого переважного права на придбання акцiй акцiонери у термiн реалiзацiї зазначеного права повиннi: 

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правлiння письмову заяву про придбання акцiй, засвiдчену власноручно пiдписом 



заявника - фiзичної особи або уповноваженим представником фiзичної особи, або пiдписом керiвника, скрiпленим печаткою заявника - 

юридичної особи, в якiй зазначається iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що придбаваються; 

- сплатити грошовими коштами повну вартiсть акцiй, на придбання яких вони подали заяву, не пiзнiше дня, що передує дню початку укладення 

договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй Товариства, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно. 

Заяви приймаються Товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно. 

Заяви на придбання акцiй фiзичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фiзичною особою за 

нотарiально посвiдченим дорученням. 

Заяви на придбання акцiй юридичною особою подаються особисто керiвником або уповноваженою ним особою за посвiдченим дорученням. 

2) строк та порядок перерахування коштiв у сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що придбаваються, iз зазначенням найменування банку та 

номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акцiї 

Оплата акцiй пiд час реалiзацiї акцiонерами свого переважного права здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi в гривнях та/або 

в iноземнiй валютi (долари США, євро) шляхом безготiвкового перерахування акцiонером на мультивалютний рахунок Товариства не пiзнiше 

дня, що передує дню початку укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення  акцiй Товариства,  тобто з 

10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно. 

Кошти в iноземнiй валютi, що вносяться в оплату за акцiї Товариства, перераховуються у нацiональну валюту України за офiцiйним курсом 

валюти України, визначеним Нацiональним Банком України, на день оплати акцiй. 

Кошти в нацiональнiй валютi (гривнi) та в iноземнiй валютi (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства №  

26008561591800  в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харкiв, МФО 351005. 

3) строк та порядок видачi товариством письмових зобов'язань про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй 

Акцiонеру, який реалiзував своє переважне право, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй протягом 5 

робочих днiв з дати отримання вiдповiдних коштiв, але не пiзнiше дня, що передує дню початку укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй. 

13. Порядок розмiщення акцiй та їх оплати: 

1) дати початку та закiнчення першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 

Перший етап укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй починається з 31.05.2016 року та закiнчується 

06.06.2016 року включно i буде проводитись з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня. 

Другий етап укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення буде проводитись з 07.06.2016 року по 14.06.2016 

року включно з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня. 

2) можливiсть дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (якщо на 

запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено) 

Дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй може бути здiйснене за рiшенням 

Наглядової ради Товариства, якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено, але не 

ранiше першого дня другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 

3) порядок укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй (на першому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй), щодо яких акцiонером пiд час реалiзацiї переважного права була подана заява про придбання та перерахованi вiдповiднi 

кошти, вiдповiдно до умов розмiщення акцiй 

Протягом першого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй з 31.05.2016 року по 06.06.2016 

року Товариство укладає договiр з акцiонерами, якi пiд час реалiзацiї переважного права подали заяву про придбання та перерахували 

вiдповiднi кошти, вiдповiдно до умов розмiщення акцiй. 



4) строк та порядок подання заяв про придбання акцiй учасниками розмiщення, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв (або 

єдиним акцiонером товариства, або iншою особою, що вiдповiдно до законодавства виконує функцiї загальних зборiв), а також строк та 

порядок укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй (на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй) 

Акцiї розмiщуються за цiною розмiщення 22,00 грн. Учасниками приватного розмiщення є акцiонери Товариства згiдно з реєстром акцiонерiв 

станом на 29.01.2016 р. та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ароматика", код ЄДРПОУ 25399227, мiсцезнаходження: 04212,  м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, буд.13а. 

Заяви про придбання акцiй в ходi другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 

розглядаються в порядку черговостi залежно вiд дати та часу надходження заяви. 

Учасники розмiщення, якi бажають придбати акцiї пiд час проведення другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй, повиннi: 

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правлiння письмову заяву про придбання акцiй, засвiдчену власноручно пiдписом 

заявника - фiзичної особи або уповноваженим представником фiзичної особи, або пiдписом керiвника, скрiпленим печаткою заявника - 

юридичної особи, в якiй зазначається iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що придбаваються; 

- укласти вiдповiдний договiр купiвлi-продажу акцiй з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року; 

- сплатити грошовими коштами повну вартiсть акцiй, на придбання яких вони уклали договiр купiвлi-продажу з Товариством не пiзнiше 

останнього дня другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, тобто з 07.06.2016 року по 

14.06.2016 року. 

Для реалiзацiї акцiонерами свого переважного права та для другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй акцiонерами подаються окремi заяви. 

Заява на придбання акцiй на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй повинна бути 

подана в термiни проведення другого етапу з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року. 

Заяви, якi надiйшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй, Товариством не розглядаються. 

Заяви на придбання акцiй на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй фiзичною 

особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фiзичною особою за нотарiально посвiдченим дорученням. 

Фiзичнi особи для укладення договору повиннi надати засвiдченi власником копiї заповнених сторiнок паспорту та довiдки про присвоєння 

iдентифiкацiйного номеру. 

Заяви на придбання акцiй на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй юридичною 

особою подаються особисто керiвником або уповноваженою ним особою за посвiдченим дорученням. 

5) адреси, за якими вiдбуватиметься укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 

Укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй здiйснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. 

Золотоноша вул. Комунарiвська, 14. 

6) вiдомостi про андеррайтера (якщо емiтент користується його послугами щодо розмiщення акцiй цього випуску): 

Товариство не користується послугами андеррайтера; 

7) вiдомостi про фондову бiржу, на якiй перебувають в обiгу акцiї емiтента, ринкова вартiсть яких була визначена вiдповiдно до законодавства, 

з урахуванням результатiв торгiв на такiй фондовiй бiржi: 

Акцiї Товариства не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi. 

8) строк, порядок та форма оплати акцiй 

Оплата акцiй пiд час другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй здiйснюється 



грошовими коштами в нацiональнiй валютi в гривнях та/або в iноземнiй валютi (долари США, євро) шляхом безготiвкового перерахування 

учасником розмiщення на мультивалютний рахунок Товариства не пiзнiше останнього для другого етапу укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, тобто з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року. 

9) у разi оплати акцiй грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акцiї; 

якщо оплата акцiй здiйснюється у нацiональнiй та iноземнiй валютi, окремо вказуються номери рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах, 

дата, на яку здiйснюється оцiнка iноземної валюти 

Кошти в нацiональнiй валютi (гривнi) та в iноземнiй валютi (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства №  

26008561591800  в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харкiв, МФО 351005. 

Кошти в iноземнiй валютi, що вносяться в оплату за акцiї Товариства, перераховуються у нацiональну валюту України за офiцiйним курсом 

валюти України, визначеним Нацiональним Банком України, на дату оплати акцiй. 

10) порядок видачi уповноваженими особами емiтента документiв, якi пiдтверджують оплату акцiй 

Учаснику розмiщення, який оплатив акцiї вiдповiдно до укладеного договору купiвлi-продажу акцiй на другому етапi укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй 

протягом 5 робочих днi  з дати отримання вiдповiдних коштiв на рахунок Товариства, але не пiзнiше останнього дня другого етапу укладення 

договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 

14. Дiї, що проводяться в разi дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення (якщо на 

запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено) 

Якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено, Наглядова рада Товариства приймає 

рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, затверджує результати 

укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, затверджує результати приватного розмiщення акцiй та 

звiт про результати приватного розмiщення, але не ранiше першого дня другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй. 

15. Дiї, що проводяться в разi, якщо розмiщення акцiй здiйснено не в повному обсязi 

У разi недосягнення запланованого обсягу розмiщення акцiй Наглядова рада Товариства затверджує результати укладання договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, результати приватного розмiщення акцiй та звiт про результати приватного розмiщення у 

фактично досягнутому обсязi. Змiни до Статуту, що пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв Товариства з урахуванням фактичних результатiв приватного розмiщення акцiй. 

16. Строк повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй 

У разi прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про вiдмову вiд приватного розмiщення акцiй  Товариство повертає учасникам 

розмiщення грошi, внесенi ними в оплату за акцiї, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розмiщення не пiзнiше 30 

календарних днiв з моменту прийняття рiшення про вiдмову вiд приватного розмiщення акцiй. 

17. Строк повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi строки результатiв розмiщення акцiй 

У разi незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановленi строки результатiв приватного розмiщення простих акцiй, акцiонерам та 

ТОВ "Ароматика", що внесли кошти в рахунок сплати акцiй, якi пропонуються до приватного розмiщення, Товариство зобов'язане повернути 

грошi, що надiйшли як плата за розмiщенi простi акцiї, протягом 30 (тридцяти) днiв з дня закiнчення строку затвердження результатiв 

розмiщення акцiй, але не бiльше шести мiсяцiв. 

Товариство зобов'язане повернути грошi, що надiйшли як плата за розмiщенi простi акцiї, шляхом їх перерахування на розрахунковi рахунки 

акцiонерiв та ТОВ "Ароматика". 

У разi незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановленi строки результатiв  

 приватного розмiщення простих акцiй, Товариство зобов'язане повернути акцiонерам грошi, що надiйшли як плата за розмiщенi простi акцiї, 



шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розмiщення протягом 30 (тридцяти) днiв з дня закiнчення строку затвердження 

результатiв розмiщення акцiй, але не бiльше шести мiсяцiв. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 8 042 8 137 0 0 8 042 8 137 

  будівлі та споруди 5 564 5 450 0 0 5 564 5 450 

  машини та обладнання 776 1 103 0 0 776 1 103 

  транспортні засоби 523 437 0 0 523 437 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 179 1 147 0 0 1 179 1 147 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 1 0 0 2 1 

  будівлі та споруди 2 1 0 0 2 1 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 8 044 8 138 0 0 8 044 8 138 

Опис 

Збiльшення вартостi основних засобiв в основному зумовлено 

модернiзацiєю примiщень виробничих цехiв та придбання iнших 

основних засобiв.  

Адмiнiстрацiя ПрАТ "Золотонiська ПКФ" повiдомляє, що основнi 

засоби, якi знаходяться на балансi товариства перебувають у 

рацiональнiй експлуатацiї, та мають наступнi ступенi зносу: 

34,9% - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; 

54,5% - машини та обладнання; 

49,9% - транспортнi засоби; 

70,0% - iнструменти, прилади, iнвентар; 

100% - малоцiннi НА. 

Загальний коефiциент зносу становить - 41,7%.   

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016р. складає 

13195,0 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016р. складає 

8138,0 тис.грн. 

Сума нарахованого зносу  станом на 31.12.2016р. складає 5057,0 тис. 

грн.  

В 2016 роцi надiйшло основних засобiв на суму 870,0 тис грн. 

В 2016 роцi вибуло основних засобiв на суму 180,0 тис.грн. 

Обмеження на використання майна в даний час вiдсутнi. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

57 117 44 265 

Статутний капітал (тис.грн) 5 722 1 762 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

5 722 1 762 

Опис В 2016 роцi, як i в минулому звiтному перiодi спостерiгається збiльшення вартостi чистих 

активiв. Так, вартiсть чистих активiв ПрАТ "Золотонiська ПКФ" на кiнець 2016 року 

збiльшилась на 12852,0 тис. грн. в порiвняннi з вартiстю їх на початок року. Вартiсть 



чистих активiв ПрАТ на кiнець звiтного року складає 57117,0 тис. грн. i перевищує 

статутний капiтал на 51395,0  тис. грн., що пiдтверджує легiтимнiсть товариства. 

Висновок Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам  частинi третiй статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 220 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 5 351 X X 

Усього зобов'язань X 5 571 X X 

Опис Вартiсть зобов'язань  станом на 31.12. 2016 року становить  - 

5571,0  тис. грн., 

в тому числi: 

1. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги - 5132,0 тис. грн.; 

2. Розрахунки з бюджетом по податках  - 220,0 тис. грн. 

3. Розрахунки з оплати працi  - 130,0 тис.грн. 

4. Розрахунки зi страхування - 34,0 тис. грн. 

5. Кредиторська заборгованiсть за авансами - 0 тис.грн. 

6. Iншi поточнi зобов"язання - 55,0 тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Масла 

(ефiрнi, 

жирнi) 

3950553 39947,5 93,4 4108227 40139,5 93,2 

2 ПКП 

(парф.-косм.) 

279394 1694,4 6,6 299698 1957,1 6,8 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина i основнi матерiали 60,3 

2 Допомiжнi матерiали 18,6 

3 Тара 10,6 

4 Послуги та виробництво 5,1 

5 ЗП з нарахуванням 4 

6 Амортизацiя 0,6 

7 Газ, електроенергiя 0,3 

8 Iнше 0,5 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

29.01.2016 29.12.2015 Відомості про проведення загальних зборів 

22.04.2016 11.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

01.08.2016 29.06.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

29.01.2016 29.01.2016 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

17.11.2016 18.11.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2016 3 2 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 



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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

У звiтному перiодi товариство не скликало та не проводило 

позачергових зборiв. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

акцій 
1 

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

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
0 



членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  10 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) Iншого немає 

Інше (запишіть) Iншого немає 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 



Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Iншого немає 
X  

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

так ні ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншого немає 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні ні ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні ні так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні так ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 



Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів X  

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Iншого немає 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Iншого немає 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iншого 

немає 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iншого немає 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Iншого немає 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 



перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма "Аудит 

плюс" лтд, Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

22811147 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

18021   м. Черкаси, вул. 

Гоголя, 315, к. 1 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1270, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗОЛОТОНIСЬКА 

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА" 

за ЄДРПОУ 00374479 

Територія Черкаська область, м.Золотоноша за КОАТУУ 7110400000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво парфумних і косметичних 

засобів 
за КВЕД 20.42 

Середня кількість працівників: 116 

Адреса, телефон: 19700 м.Золотоноша, вул. Комунарiвська, 14, 0473753345 

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  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 32 31 

    первісна вартість 1001 74 77 

    накопичена амортизація 1002 ( 42 ) ( 46 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 463 615 

Основні засоби 1010 8 044 8 138 

    первісна вартість 1011 12 505 13 195 

    знос 1012 ( 4 461 ) ( 5 057 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 23 19 

Гудвіл 1050 4 4 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 8 566 8 807 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 32 768 36 586 

Виробничі запаси 1101 30 868 35 351 

Незавершене виробництво 1102 459 448 

Готова продукція 1103 1 421 775 

Товари 1104 20 12 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 681 11 978 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 743 483 

    з бюджетом 1135 1 459 2 929 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 6 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 424 2 148 

Готівка 1166 1 2 

Рахунки в банках 1167 1 423 2 146 

Витрати майбутніх періодів 1170 17 11 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 532 0 

Усього за розділом II 1195 46 634 54 141 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 55 200 62 948 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 762 5 722 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 29 978 40 956 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 969 1 547 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 400 8 892 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 44 109 57 117 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 775 5 132 

    розрахунками з бюджетом 1620 976 220 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 948 188 

    розрахунками зі страхування 1625 69 34 

    розрахунками з оплати праці 1630 143 130 

    одержаними авансами 1635 8 739 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 313 260 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 76 55 

Усього за розділом IІІ 1695 11 091 5 831 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 55 200 62 948 

 

Керівник    Дубчак Ярослав Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Заболотна Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗОЛОТОНIСЬКА 

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА" 

за ЄДРПОУ 00374479 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 64 119 62 240 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 49 667 ) ( 45 834 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 14 452 16 406 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 284 7 931 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 115 ) ( 1 987 ) 

Витрати на збут 2150 ( 815 ) ( 1 667 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 765 ) ( 6 526 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 11 041 14 157 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 66 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 11 041 14 223 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 993 -2 561 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 9 048 11 662 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 048 11 662 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 24 787 24 894 

Витрати на оплату праці 2505 3 430 2 921 

Відрахування на соціальні заходи 2510 761 1 089 

Амортизація 2515 770 602 

Інші операційні витрати 2520 650 570 

Разом 2550 30 398 30 076 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 260 100 80 100 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 34,786620 145,590000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Дубчак Ярослав Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Заболотна Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗОЛОТОНIСЬКА 

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА" 

за ЄДРПОУ 00374479 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 62 510 69 552 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 2 264 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 2 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 159 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 48 765 ) ( 55 947 ) 

Праці 3105 ( 2 848 ) ( 2 335 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 727 ) ( 1 186 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 152 ) ( 11 168 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 750 ) ( 1 800 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 26 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 692 ) ( 461 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 70 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 343 ) ( 669 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 395 672 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    



Надходження від реалізації: 

    фінансових інвестицій 3200 3 960 0 

    необоротних активів 3205 203 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 160 ) ( 3 502 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3 003 -3 502 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 608 -2 830 

Залишок коштів на початок року 3405 1 424 4 322 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 116 -68 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 148 1 424 

 

Керівник    Дубчак Ярослав Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Заболотна Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА" 
за ЄДРПОУ 00374479 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 762 0 29 978 969 11 556 0 0 44 265 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -156 0 0 -156 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 762 0 29 978 969 11 400 0 0 44 109 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 9 048 0 0 9 048 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 578 -578 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 10 978 0 -10 978 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 3 960 0 0 0 0 0 0 3 960 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 3 960 0 10 978 578 -2 508 0 0 13 008 

Залишок на кінець року  4300 5 722 0 40 956 1 547 8 892 0 0 57 117 

 

Керівник    Дубчак Ярослав Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Заболотна Ольга Михайлiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ  

до  рiчної фiнансової звiтностi 

 Приватного акцiонерного товариства  

"Золотонiська парфумерно-косметична фабрика" 

за 2016 рiк 

1. ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 

Приватне  акцiонерне товариство "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика"  засноване 

шляхом перетворення  Державного пiдприємства "Золотонiська парфумерно-косметична 

фабрика" згiдно iз Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств та 

вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 

року № 210/93 i Постанови КМУ  "Про затвердження Порядку перетворення в процесi 

приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" вiд 07 грудня 1992 року 

№  686. 

Повне найменування -  Приватне акцiонерне товариство  "Золотонiська 

парфумерно-косметична фабрика"; 

Мiсцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша,  вул. Комунарiвська, 14; 

Код ЄДРПОУ- № 00374479; 

Нова редакцiя статуту - протокол загальних зборiв вiд 01 серпня 2016 р. № 3 

 Види дiяльностi за КВЕД-2010: 

- 20.42 виробництво парфумних i косметичних засобiв;  

- 46.45 оптова торгiвля   парфумерними  та косметичними товарами; 

- 47.75 роздрiбна торгiвля   косметичними товарами та туалетними при належностями в 

спецiалiзованих магазинах; 

- 46.19 дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; 

- 46.90  неспецiалiзована оптова торгiвля. 

 Дiяльнiсть не лiцензується; 

   Вiдповiдальнi особи за господарсько - фiнансову дiяльнiсть:  

- з правом першого пiдпису голова правлiння       -   Дубчак Я.В.                                                                        

- з правом другого пiдпису - головний бухгалтер  -    Заболотна О.М. 

Кiлькiсть працiвникiв - 116 осiб. 

Акцiонерами товариства є 87 осiб, з них 2 юридичнi та 85 фiзичних. 

Показники дiяльностi: 

  

 Значення показника Вiдсоток 

до 2015 р 

 за 2016 р за 2015 р  

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 64119 62240 103.02 

Виробництво парфумерних   та косметичних товарiв  

1661  

1802  

0.93 

Оптова торгiвля   парфумерними  та косметичними товарами  

62349  

60220  

103.54 

Роздрiбна торгiвля   парфумерними  та косметичними товарами  

110  

218  



50.46 

Чисельнiсть, осiб 116 115 100.87 

Фонд оплати працi 3407 2868 118.80 

    

Показники фiнансового стану: 

 31.12.2016  31.12.2015 Норматив 

1 2 3 4 

1 Аналiз майнового стану пiдприємства 

Коефiцiєнт зносу основних засобiв 0.39 0.38 Зменшення 

Коефiцiєнт оновлення основних засобiв 0.66 0.20 Збiльшення 

Коефiцiєнт вибуття основних засобiв 0 0  < коеф.оновлення 

2 Аналiз лiквiдностi пiдприємства 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0.37 0.13 0.25-0.5 збiльшення 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 9.29 4.26 1.0 - 2.0 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 3.01 1.25 0,6-0,8 

Чистий оборотний капiтал  (тис. грн.) 48310 35699 >0 Збiльшення 

3 Аналiз платоспроможностi (фiнансової стабiльностi) пiдприємства 

Коефiцiєнт платоспроможностi  0.91 0.80 >0,5 

Коефiцiєнт фiнансування 9.80 3.98 <1 зменшення 

Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами  

0.90  

0.77  

>0,1 

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 1.19 1.24 >0 збiльшення 

4 Аналiз дiлової активностi пiдприємства 

Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi  

11.0  

5.62 Збiльшення 

Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi  

4.17  

5.72 Збiльшення 

Строк погашення дебiторської заборгованостi  

86  

194 Зменшення 

Строк погашення кредиторської заборгованостi  

33  

63 Зменшення 

Коефiцiєнт оборотностi матерiальних активiв  

1.44  

1.51 Збiльшення 

Перiод 1 обороту запасiв 250 238 Зменшення 

Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача)  

7.88  

7.74 Збiльшення 

Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу 1.13 1.42 Збiльшення 

5 Аналiз рентабельностi пiдприємства 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0.15 0.24 >0 Збiльшення 

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу  

0.16  

0.30  

>0 Збiльшення 



Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi 0.18 0.10 >0 Збiльшення 

Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї 0.18 0.26 >0 Збiльшення  

Фiнансовий стан пiдприємства є стабiльним протягом ряду рокiв.  Переважна бiльшiсть 

показникiв  знаходяться вище свого оптимального значення. 

2.ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 

2.1. Бухгалтерський облiк 

Товариство здiйснює постiйний  бухгалтерський  облiк та складає фiнансову звiтнiсть  

вiдповiдно до   Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) 

дотримуючись принципiв i методiв, передбачених  Законом України  "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY".  

Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 

полiтику на пiдприємствi". 

За звiтний перiод  облiкова полiтика  не змiнювалася. 

Для обробки облiкових даних пiдприємство застосовує журнально - ордерну форму облiку по 

програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 7.7 .  

Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням 

положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291.   

Фiнансова звiтнiсть складається з:  

балансу - ф.1, звiту про фiнансовi результати - ф.2, звiту про рух грошових коштiв - ф.3, звiту 

про власний капiтал - ф.4 та Примiток до звiтiв - ф.5. 

Фiнансовi звiти мiстять статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними положеннями 

(стандартами). 

Стаття наводиться у фiнансовiй звiтностi, якщо вiдповiдає таким критерiям: 

iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цiєю 

статтею та оцiнка статтi може бути достовiрно визначена. 

Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк.  

Баланс пiдприємства складається на кiнець останнього дня звiтного перiоду. 

Промiжна (мiсячна, квартальна) звiтнiсть, яка охоплює певний перiод, складається наростаючим 

пiдсумком з початку звiтного року. 

2.2. Валюта оцiнки та подання  

Економiчним середовищем  Товариства, в якiй здiйснюється генерацiя та витрати грошових 

коштiв є Україна та європейськi країни.  

Валютою, яка має вплив на цiни продажу продукцiї, на трудовi, матерiальнi та iншi витрати 

Товариства - є українська гривня, євро та долари США. 

Фiнансова звiтность та її елементи  вiдображенi в тисячах гривень. 

АКТИВИ 

Активи - ресурси, контрольованi пiдприємством в результатi минулих подiй, використання яких, 

як очiкується, призведе до отримання економiчних вигод у майбутньому. 

3.ОСНОВНI ЗАСОБИ   

Облiк основних засобiв органiзовано вiдповiдно до П(С)БУ 7 "Основнi засоби".    

Пiдприємство визнає об'єкт основних засобiв, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. 

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною 

вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 

Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з таких витрат: 

- сум, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання 

будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); 

- реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються в зв'язку з 



придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; 

- суми ввiзного мита; 

- суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) 

- основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству); 

- витрат зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; 

- витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;  

- iншi витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони 

придатнi для використання iз запланованою метою. 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 

об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 

призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання 

об'єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у зв'язку з частковою лiквiдацiєю 

об'єкта основних засобiв.  

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно 

визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу 

витрат. 

Об'єктом амортизацiї є вартiсть основних засобiв (окрiм вартостi землi i незавершених 

капiтальних iнвестицiй). 

Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу, у вiдповiдностi до 

П(С)БО   та з врахуванням положень Податкового кодексу України - п.138.3.,   а саме рiчна 

сума амортизацiї визначається вiдношенням  вартостi, яка амортизується  на строк корисного 

використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнається 

рiвною нулю.  

Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного 

об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи: 

Групи основних засобiв Мiнiмальнi строки корисного використання  

Будiвлi  20 рокiв 

Споруди 15 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 рокiв 

Машини та обладнання 5 рокiв 

з них електронно - обчислювальна технiка 2 рокiв 

Транспортнi засоби 5 рокiв 

Iнструменти, прилади та  iнвентар 4 рокiв 

Малоцiннi необоротнi активи 100% при вводi в експлуатацiю 

Iншi основнi засоби 12 рокiв 

        В бухгалтерському облiку вартiсний критерiй розмежування предметiв, щo входять 

дo складу МНМА 6000 гривень. 

 3.1. Основнi засоби /в звiтi ф.1 "Баланс"/ 

Основнi засоби 31.12.2016 р. 31.12.2015 р. 

Первiсна вартiсть 13195 12505 

Накопичена амортизацiя 5057 4461 

Чиста балансова вартiсть 8138 8044 

в тому числi по групах:   

Земельнi дiлянки 1071 1071 

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 5451 5566 

Машини та обладнання 1103 776 

Транспортнi засоби 437 523 

Iнструменти, прилади та  iнвентар 76 108 

Для забезпечення кiлькiсно - сумової та якiсної iнформацiї, бухгалтерський облiк ведеться в 

аналiтичному розрiзi вiдповiдно по видах основних засобiв, а також по окремих об'єктах. та  їх 

зносу.  



3.2. Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та рух  основних засобiв на 31 грудня  2016 року 

характеризується наступними даними: 

Показник 

 Залишок 

на початок 

2016 року   

 

Надiйшли 

за рiк  

Iншi змiни 

+ Надiйшло  

       - Вибуло   

 

Нарах. 

аморт. 

за рiк Залишок 

на кiнець 

2016 року 

 Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основнi 

засоби, всього  

12505  

4461  

870  

180  

170  

766  

13195  

5057 

в тому числi: 

Земельнi дiлянки  

1071  

-  

-  

-  

-  

-  

1071  

Дома i споруди  

8052  

2486  

316    

430  

8368  

2917 

Машини i обладнан.   

1750  



974  

495 -3 

180 3 

157  

191  

2422  

1319 

Транспор. засоби  

1038  

515  -165 155 

1  

75 

  

873  

436 

Iнструм. i iнвент.  

438  

330  

 5 

-180 5 

-159  

11  

253  

177 

Малоцiннi необорот. м/активи  

156  

156  

59  

-7  

  7  

59  

208  

208 

Станом на 31.12.2016 року  у складi основних засобiв повнiстю зношенi  основнi засоби 

складають 555 тис. грн. Загальний вiдсоток  зносу основних засобiв на кiнець року складає 39 

%, а оновлення   7 вiдсоткiв. 

Вартiсть основних засобiв отриманих в оперативну оренду становить 16 тис. грн. 

Iнвентаризацiя  основних засобiв та оформлення її результатiв  здiйснено вiдповiдно до вимог 

Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних 

цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. Iнвентаризацiя проводилась станом на 

31 жовтня  2016 року.           

По результатах iнвентаризацiї надлишкiв та нестач не встановлено.  

4. НЕМАТЕРIАЛЬНI  АКТИВИ 

Облiк нематерiальних активiв  органiзовано вiдповiдно до Положення (стандарту) БУ 8 

"Нематерiальнi активи". 

Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта за такими 

групами: 

- права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), 

комерцiйнi (фiрмовi) найменування);  

- iншi нематерiальнi активи. (право на провадження дiяльностi, використання економiчних та 

iнших привiлеїв тощо). 



Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує 

iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його 

вартiсть може бути достовiрно визначена. 

Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в 

якому вони були здiйсненi: 

витрати на дослiдження; 

витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; 

витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку; 

витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення пiдприємства; 

витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань i витрати на створення 

торгових марок (товарних знакiв).  

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною 

вартiстю. 

Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання 

(крiм отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 

вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до 

стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного 

використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при 

зарахуваннi на баланс), але не бiльше 10 рокiв. 

Наказом про облiкову полiтику,  пiдприємством встановлено прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї по нематерiальних активах. 

 

4.1. Нематерiальнi активи /в звiтi ф.1 "Баланс"/: 

 

Нематерiальнi активи 31.12.2016 р. 31.12.2015 р 

 

Первiсна вартiсть 77 74 

Накопичена амортизацiя 46 42 

Чиста балансова вартiсть 31 32 

в тому числi по групах:   

Авторське право та сумiжнi з ними права 31 32 

Iншi нематерiальнi активи - - 

Для забезпечення кiлькiсно - сумової та якiсної iнформацiї, бухгалтерський облiк 

нематерiальних активiв  їх амортизацiї ведеться в аналiтичному розрiзi вiдповiдно по видах, а 

також по окремих  групах.  

4.2. Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та рух    нематерiальних активiв на 31 грудня  

2016 року характеризується наступними даними: 

Показники 

 Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нарахов 

аморт. за рiк Залишок на кiнець року 

 Первiс-на вартiсть Знос  

 Первiсна вартiсть Накопи- 

чена 

амортиз.  

 Первiсна вартiсть Знос 

         

Нематерiальнi 

активи, 

всього 

  



 

74  

 

42  

 

3  

 

-  

 

-  

 

4  

 

77  

 

46 

в тому числi: 

права на комерцiйнi позначення  

 

60  

 

28  

 

3  

 

-  

 

-  

 

4 

 

  

 

63  

 

32 

Iншi нематерiальнi активи  

 

14  

 

14  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

14  



 

14 

 

Гудвiл 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Гудвiл  

4  

-  

-  

-  

-  

-  

4  

- 

 

До  групи  "права на комерцiйнi позначення" включенi i облiковуються витрати за отриманi 

свiдоцтва на торговi знаки продукцiї (товарiв), всього вартiстю 63 тис. грн.,  а до групи  "Iншi 

нематерiальнi активи" - Програмне забезпечення 1С-Бухгалтерiя 5 тис. грн. та вебсторiнка  - 9 

тис. грн.  

По статтi  "Гудвiл"  облiковується  цiнова рiзниця в розмiрi  3.8 тис. грн., яка виникла при 

приватизацiї  пiдприємства,  як перевищення викупної вартостi над балансовою.  

 

5.  КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

 

Капiтальнi iнвестицiї складаються  з витрат на створення, полiпшення, а також з витрат  на 

придбання матерiальних i нематерiальних необоротних активiв. 

Аналiтичний облiк капiтальних iнвестицiй  органiзований по видах необоротних активiв, а 

також по окремих об'єктах. 

 

Данi про наявнiсть та рух  капiтальних iнвестицiй:  

 

 Капiтальнi  iнвестицiї залишок 

31.12.2015 Iнвестовано 

за рiк Введено 

за рiк залишок 

31.12.2016 

     

Капiтальне будiвництво - 1127 912 215 

Придбання (виготовлення) 

основних засобiв  

330  

- 67  

23  

240 

Придбання (виготовлення) 

iнших необоротних активiв  

133  

114  

87  



160 

Придбання (виготовлення) 

нематерiальних активiв  

-  

3  

3  

- 

Разом:  463 1177 1025 615 

 

В залишках капiтальних  iнвестицiй облiковуються витрати по не  введених в експлуатацiю 

основних засобах (пристрої та обладнання) та iнших необоротних  активах. 

 

 

ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ  

 

Розрахунок  вiдстрочених податкових активiв або  вiдстрочених податкових зобов'язань по 

податку на прибуток проводився вiдповiдно до  Положення (Стандарту) 17 "Податок на 

прибуток". Сума   вiдстрочених податкових активiв  становить на 31.12.2016 року становить 19 

тис. грн.  

 

6. ВИРОБНИЧI  ЗАПАСИ 

При здiйсненнi господарських операцiй з запасами Товариство дотримувалась вимог Положення 

(стандарт) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". 

Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в 

майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути 

достовiрно визначена. 

Для цiлей бухгалтерського облiку запаси  включають: 

сировину, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi цiнностi, що 

призначенi для виробництва продукцiї; 

незавершене виробництво у виглядi не закiнчених виробiв та незакiнчених технологiчних 

процесiв;  

готову продукцiю, що виготовлена на пiдприємствi, призначена для продажу i вiдповiдає 

технiчним та якiсним характеристикам, передбаченим договором або iншим 

нормативно-правовим актом; 

товари у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi (отриманi) та утримуються 

пiдприємством з метою подальшого продажу; 

малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються протягом не бiльше одного 

року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року; 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). 

Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною 

вартiстю. 

Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з 

таких фактичних витрат: 

суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих 

податкiв;  

          суми ввiзного мита; 

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; 

транспортно-заготiвельнi витрати; 

iншi витрати; 

Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня 

виробнича собiвартiсть. 



Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать до витрат того перiоду, в якому вони 

були здiйсненi (встановленi):  

          понаднормовi втрати i нестачi запасiв; 

проценти за користування позиками; 

витрати на збут; 

загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не пов'язанi з придбанням i 

доставкою запасiв та приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у 

запланованих цiлях. 

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за по 

методу середньозваженої собiвартостi. 

Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання. 

 

Запаси в розрiзi їх  статей /в звiтi ф.1 "Баланс"/: 

                                                                            Запаси  

 31.12. 2016 р.    

     31.12. 2015 р.   

Сировина та матерiали (рахунок 201)                                         18913 15022 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби (рахунок 202)  

10955  

10025 

Паливо (рахунок 203)                                                                   13 12 

Тара i тарнi матерiали (рахунок 204) 5388 5757 

Будiвельнi матерiали (рахунок 205)                                         31 6 

Запаснi частини (рахунок 207)                                                  29 25 

МШП (рахунок 22) 22 21 

Незавершене виробництво (рахунок 23) 448 459 

Готова продукцiя (рахунок 26) 775 1421 

Товари (рахунок 28) 12 20 

   

Разом: 36586 32768 

 

Iнвентаризацiя  запасiв та оформлення її результатiв  здiйснено вiдповiдно до вимог Iнструкцiї 

по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, 

грошових коштiв i документiв та розрахункiв. Iнвентаризацiя проводилась станом на 01 

листопада  2016 року.           

По результатах iнвентаризацiї надлишкiв та нестач не встановлено.  

 

 7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 

Облiк основних засобiв органiзовано вiдповiдно до П(С)БУ 10  "Дебiторська  заборгованiсть" 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 

первiсною вартiстю.  

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi 

та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою 

реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу 

обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. 



Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв провидиться за рахунок резерву 

сумнiвних боргiв. 

Згiдно з наказом про облiкову полiтику, Товариство, величину сумнiвних боргiв визначає, 

виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв 

за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних 

витрат.  

В 2016 роцi  резерв сумнiвних боргiв не створювався, в зв" язку з вiдсутнiстю  заборгованiстi за 

строками погашення бiльше 12 мiсяцiв.   

Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не 

передбачено, у разi визнання її безнадiйною - списується з балансу з вiдображенням у складi 

iнших операцiйних витрат.  

 

 Залишок резерву сумнiвних боргiв  на початок 2016 року становить 1.2 тис. грн., який 

пiдприємство створювало пiд заборгованiсть за товари по розрахунках з ФОП Косенко Я.В.  

 

7.1. Данi про наявнiсть дебiторської заборгованостi  в розрiзi рахункiв облiку 

 /в звiтi ф.1 "Баланс"/: 

 

Дебiторська заборгованiсть      31.12. 2016           31.12. 2015    

Розрахунки з вiтчизняними покупцями  

(рахунок 361)  

11978  

6903 

Розрахунки з iноземними покупцями  

(рахунок 362)  

-  

1778 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами   

483  

743 

   

Розрахунки з бюджетом (рахунок 64.15) 2929 1459 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рах.37,631)   

6  

10 

Разом: 15396 10893 

 

Iншi оборотнi активи (рахунки 643, 644) - 1532 

 

7.2. Дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення: 

 

Дебiторська заборгованiсть  31.12.2016 31.12.2015 

   

до 12  мiсяцiв 11977 8680 

  вiд 12 до 18 мiсяцiв - - 

вiд 18 мiсяцiв - - 

Резерв сумнiвних боргiв 1 1 

   

Разом: 11978 8681 

 

Згiдно з розрахунком  строк погашення  дебiторської заборгованостi на початок 2016 року 



становив 194 днi, а  на кiнець значно знизився та  становить 86 днiв.  

 

7.3. Дебiторська та iнша заборгованостi за контрагентами  

(великi дебiтори): 

 

Покупцi  31.12.2016  31.12.2015  

 

ТОВ ПКФ "Ароза"   3741 2 816 

ТОВ "Ессентi" 3671 4 021 

ТОВ Компанiя Текс  322 

ТОВ Укрбiлрос - 256 

ТОВ "Ароматика" 4494 - 

   

Разом: 11906 7415 

 

7.4. Вiдстроченi податковi активи 

 

Вiдповiдно до  Положення (Стандарту) 17 "Податок на прибуток"  поточний податок на 

прибуток i вiдстрочений податок на прибуток (вiдстроченi податковi зобов'язання та, 

вiдстроченi податковi активи) визнаються витратами або доходом у звiтi про фiнансовi 

результати.  Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання 

розраховуються за ставками оподаткування, що дiятимуть протягом перiоду, у якому будуть 

здiйснюватися реалiзацiя або використання активу та погашення зобов'язання. 

Пiдприємство переглядає на дату балансу невизнанi вiдстроченi податковi активи щодо 

вiдповiдностi їх критерiям визнання, наведеним у  даному стандартi. 

 У вiдповiдностi до П(С)БО 17 "Прибуток" розрахована сума вiдстрочених податкових активiв: 

Показник 31.12.2016 31.12.2015 

   

Вiдстроченi податковi активи 19 23 

   

Разом: 19 23 

 

8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

 

8.1. Поточнi рахунки вiдкрито: 

 

Валюта Установа банка Залишок   на 31.12.16 

 

Українська гривня  Фiлiя   ВАТ "Ощадбанк" 40974.82 грн. 

Рахунок в iноземнiй валютi (євро, долар США) Фiлiя    "УкрСиббанк" 846069,94 грн.: 

16128.24 $ 

14338.21 Є 

 

Українська гривня АТ"УкрСиббанк" 408161.36грн. 

Українська гривня Фiлiя    "Укрексiмбанк" 5075.69 грн. 

 

Iнформацiя про змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства  та їх еквiвалентах,   

залишки коштiв  -  представленi в Звiтi про фiнансовий стан i вiдповiдним чином вiдображають 

усi кошти на рахунках пiдприємства, що пiдтверджено виписками банку, а по касi - актом 

iнвентаризацiї. 

 



Iнвентаризацiя грошових коштiв в касi проводиться станом на кожну останню дату мiсяця.   

 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на 

дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за 

вiдповiдним курсом НБУ на дату  балансу.  

На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються  за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй 

валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, а немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення 

прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 

Пiдприємство використовувало  обмiннi курси на дату балансу: 

 

Показники 31.12.2016 р. 31.12.2015 р. 

   

Гривня/1 долар США 27.1909 24.0006 

Гривня/1 євро 28.4226 26.2231 

 

9. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 

 

 

Витрати майбутнiх перiодiв   /в звiтi ф.1 "Баланс"/: 

 

Показники 31.12.2016 р. 31.12.2015 р. 

 

Пiдписка на перiодичнi видання 11 17 

   

Разом: 11 17 

 

ЗОБОВ"ЯЗАННЯ 

 

Зобов'язання - заборгованiсть пiдприємства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення 

якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють 

у собi економiчнi вигоди. 

Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 

зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу 

ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звiтного перiоду. 

 

З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: 

довгостроковi; 

поточнi; 

забезпечення; 

непередбаченi зобов'язання; 

доходи майбутнiх перiодiв. 

 

До довгострокових зобов'язань належать: 

довгостроковi кредити банкiв; 

iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; 

вiдстроченi податковi зобов'язання; 

iншi довгостроковi зобов'язання. 

Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти 



мiсяцiв з дати балансу, розглядається як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн 

погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує 

угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 

 

Поточнi зобов'язання включають: 

короткостроковi кредити банкiв; 

поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; 

короткостроковi векселi виданi; 

кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за 

розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з 

оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; 

iншi поточнi зобов'язання. 

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Забезпечення Товариством створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних 

витрат на виплату вiдпусток працiвникам. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами. 

Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно 

було створено. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разi потреби, коригується 

(збiльшується або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для погашення 

майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню. 

 

Товариством, в 2016 роцi  розраховано та включено до фiнансової звiтностi суму поточного 

забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам: 

 

Показники 31.12.2016 р. 31.12.2015 р. 

 

Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 260 313 

   

Разом: 260 313 

 

12. КРЕДИТИ та ПОЗИКИ ОТРИМАНI  

 

В 2016 роцi пiдприємство не користувалося позиками банкiв, як на довгостроковiй так i на 

короткостроковiй основi.  

Залишок по кредитах та позиках на  31.12.2016 року  вiдсутнiй.  

 

13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ та IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 

Кредиторська заборгованiсть   вiдображена в Звiтi за собiвартiстю. 

 

13.1. Кредиторська заборгованiсть /в звiтi ф.2 "Баланс"/: 

 

Поточнi   зобов'язання: 31.12.2016  р. 31.12.2015 р. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи 5132 775 

За одержаними авансами - 8739 

Розрахунки з бюджетом 220 976 



Розрахунки з персоналом 130 69 

Розрахунки за соцстрахуванням 34 143 

Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам  

260  

313 

Iнша  поточна    кредиторська заборгованiсть 55 76 

   

Поточнi зобов'язання разом:  5831 11091 

 

Простроченої заборгованостi перед  бюджетом немає, заборгованiсть поточна, по який  строк 

сплати не настав. 

 

13.2. Кредиторська заборгованiсть перед  iноземними  контрагентами  

(великi кредитори):  

Кредитори  в iноземнiй  валютi 

 /тис. євро/ в нацвалютi 

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

 

Стар Iнгредiентс      204.6 - 4278 - 

 

Разом: 204.6 - 4278 - 

 

Згiдно з розрахунком  строк погашення  кредиторської  заборгованостi на кiнець 2016 року 

скоротився  у порiвняннi з початком року з 63 до 33 днiв. 

Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами  проводилась на 31 грудня   2016 року.   

 

14. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ 

 

14.1. Розрахунки з працiвниками  та зi страхування /в звiтi ф.2 "Баланс"/: 

 

Заборгованiсть 31.12.2016  31.12.2015  

 

Розрахунки з персоналом 130 143 

Розрахунки за соцстрахуванням 34 69 

   

Разом: 164 212 

 

Простроченої заборгованостi перед  працiвниками та соцiальними фондами немає. 

Заборгованiсть є поточною, по який  строк сплати не настав. 

 

14.2. Витрати на персонал 

 

Показники Рiк, що закiнчився 

31.12.2016 Рiк, що закiнчився 

31.12.2015 

 

Заробiтна платня та iншi заохочення 3407 2868 

 

ВЛАСНИЙ  КАПIТАЛ 

 

Власний капiтал - частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його 



зобов'язань. 

 

Власний капiтал /в звiтi ф.1 "Баланс"/: 

 

Статтi 31.12.2016  31.12.2015  

 

Статутний капiтал  5722 1762 

Пайовий капiтал - - 

Додатково вкладений капiтал - - 

Iнший додатковий капiтал  40956 29978 

Нерозподiлений прибуток  8892 11400 

Резервний капiтал  1547 969 

Неоплачений капiтал - - 

Вилучений капiтал  - - 

   

Власний капiтал разом 57117 44109 

 

15. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

 

15.1. На позачергових загальних  зборах акцiонерiв ПрАТ "Золотонiська ПКФ" 29 сiчня 2016 

року було прийнято рiшення про  приватне розмiщення акцiй. У вiдповiдностi з цим рiшенням, 

в 2016 роцi було розмiщено 180 000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 22 гривнi 

кожна, загальною вартiстю 3 960 000,00 гривень. 

 

Пiсля розмiщення акцiй    розмiр   статутного капiталу  ПрАТ "Золотонiська ПКФ" станом на 

31.12.2016 року становить 5722200 гривень: 

 

Кiлькiсть простих iменних акцiй /штук/ Номiнальна вартiсть 

1 акцiї /гривень/ Розмiр статутного капiталу на 31.12.2016 

   

260100 22 5722200 

 

Заборгованiсть учасникiв Товариства за внесками до статутного капiталу  станом на 31.12.2016 

року вiдсутня. Статутний фонд сплачений повнiстю. 

Синтетичний та аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на пiдставi засновницьких 

документiв, договорiв купiвлi - продажу акцiй та iншої первинної документацiї. 

За   перiод,   що   перевiрявся   додатковий   випуск   акцiй   та   їх   анулювання   не 

проводилось. 

 

15.2. Частки у статутному капiталi в розрiзi акцiонерiв на 31.12.2016 року: 

 

Акцiонери Частка в статутному фондi       /вiдсоток/ 

 

Юридичнi особи:  

ТОВ "Ароматика"                                                                                              

 51.09 

ТОВ "Ессентi" 4.62 

 

Фiзичнi особи: 

Даргель Андрiй 16.04 

Даргель Лариса 3.08 



Туркевич Василь Дмитрович 4.19 

Даргель Валентина  Олександрiвна                                                                                                                          

 19.72 

Iншi акцiонери фiзичнi особи (81 особа) 1.26 

 

Разом 100.00 

 

16.ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 

 

 Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та рух  додаткового капiталу характеризується 

наступними даними: 

 

Статтi 31.12.2015 Рух  за рiк 

+ направлено 31.12.2016 

 

Iндексацiя необоротних засобiв, дооцiнка  1488 - 1488 

Iнший додатковий капiтал 3 - 3 

Фонди спецiального призначення 28487 +10979 39466 

в тому числi 

Фонд розвитку виробництва 22371 +8783 31154 

Iншi фонди 4556 +1618 6174 

Фонд iнших цiлей 1559 +578 2137 

 

Додатковий капiтал разом: 29978 +10979 40957 

         

17. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ 

 

Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та рух резервного капiталу характеризується 

наступними даними: 

 

Статтi 31.12.2015 Рух  за рiк 31.12.2016 

 

Резервний капiтал разом: 969 +578 1547 

            

Резервний капiтал Товариством  сформований за рахунок вiдрахувань вiд чистого прибутку. 

 

18. НЕРОЗПОДIЛЕНI  ПРИБУТКИ 

 

В 2016 роцi пiдприємством отримано чистий прибуток в розмiрi  9048 тис. грн. Сума прибутку 

визначена, як рiзниця мiж доходами та пов'язаними з ними витратами i вiдображена у Звiтi про 

фiнансовi результати за критерiями визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО З "Звiт про 

фiнансовi результати" .  

Дивiденди акцiонерам товариства  в 2016 роцi не виплачувались. 

Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та рух по статтi "Нерозподiленi прибутки" 

характеризується наступними даними: 

 

Статтi На початок року Рух  за рiк (+; -) На кiнець року 

 

1. Залишок по нерозподiлених прибутках   за 2015 рiк 11556  х 

 2. Виправлення помилок за 2015 рiк -156  х 

3. Скоригований прибуток за 2015 рiк 11400  х 



4. Отримано прибуток за 2016 рiк х +9048 х 

6. Вiдрахування до резервного капiталу х -578  

7. Направлено на створення спецiальних фондiв  

х  

-10978  

х 

    

8. Залишок по нерозподiлених прибутках   за 2016 рiк  

11400  

- 2508  

8892 

 

19. ДОХОДИ 

 

На пiдприємствi визнання, склад i оцiнка доходу  визначається згiдно з Положенням 

(Стандартом) 15 "Дохiд". 

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв 

пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.  

Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб:  

- Сума податку на додану вартiсть, акцизiв, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що 

пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв.  

- Сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на 

користь комiтента, принципала тощо.  

- Сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг).  

- Сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг).  

- Сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним 

договором.  

- Надходження, що належать iншим особам.  

- Надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв.  

- Сума балансової вартостi валюти.  

Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами:  

а) дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  

б) iншi операцiйнi доходи;  

в) фiнансовi доходи;  

г) iншi доходи;  

д) надзвичайнi доходи.  

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх 

наведених нижче умов:  

- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший 

актив);  

- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю 

(товарами, iншими активами);  

- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;  

- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод 

пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  

Оцiнка доходу  

Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що 

отриманi або пiдлягають отриманню.  

 

19.1. Структура доходiв вiд господарської дiяльностi Товариства 



 

Вид доходу (детально) Рiк, що закiнчився  31.12.2016  Рiк, що закiнчився  31.12.2015  

 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) 64119 62240 

   

Сума по 2000 ф.2: 64119 62240 

   

Iншi доходи операцiйної дiяльностi:   

Дохiд вiд реалiзацiї  оборотних активiв - - 

Дохiд вiд позитивних курсових рiзниць 1115 7826 

Iншi доходи операцiйної дiяльностi 169 105 

Сума по 2120  ф.2: 1284 7931 

   

Iншi фiнансовi доходи - - 

   

Сума по 2220  ф.2: - - 

   

Iншi  доходи: - - 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 66 

Iншi доходи (безоплатно одержанi активи) - - 

Сума по 2240 ф.2 :  66 

   

 Доходи разом по ф.2: 65403 70237 

 

 

20. ВИТРАТИ 

 

Облiк витрат органiзовано вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 16 

"Витрати". 

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу 

внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути 

достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. 

 

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати: 

- Платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на 

користь комiтента, принципала тощо; 

-   Попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; 

-   Погашення одержаних позик; 

-   Витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Склад витрат: 

- Собiвартiсть реалiзованих товарiв, продукцiї (робiт, послуг); 

-  Прямi матерiальнi витрати; 

- Прямi витрати на оплату працi ; 

- Iншi прямi витрати; 

- Загальновиробничнi витрати; 

- Адмiнiстративнi витрати; 

- Витрати на збут; 



- Iншi операцiйнi витрати; 

Витрати операцiйної дiяльностi групуються за такими економiчними елементами: 

матерiальнi затрати; 

витрати на оплату працi; 

вiдрахування на соцiальнi заходи; 

амортизацiя; 

iншi операцiйнi витрати. 

 

До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти (за користування кредитами 

отриманими, за облiгацiями випущеними, за фiнансовою орендою тощо) та iншi витрати 

пiдприємства, пов'язанi iз залученням позикового капiталу. 

До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм 

фiнансових витрат), але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг).  

Податки на прибуток визнаються витратами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 

облiку 17 "Податок на прибуток". 

20.1. Структура витрат вiд господарської дiяльностi Товариства 

 

Види  витрат  Рiк, що закiнчився  31.12.2016  Рiк, що закiнчився  31.12.2015  

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 49667 45834 

Сума по 2050 ф.2: 49667 45834 

   

Адмiнiстративнi  витрати 2115 1987 

Сума по 2130 ф.2: 2115 1987 

   

Витрати на збут 815 1667 

Сума по 2150 ф.2:   

   

Iншi операцiйнi витрати:   

Витрати вiд позитивних курсових рiзниць 1233 6329 

Iншi операцiйнi витрати 532 197 

Сума по 2180 ф.2: 1765 6526 

   

Iншi витрати  2270 ф.2: - - 

   

Всього витрати 54362 56014 

   

Податок на прибуток  2300 ф.2: 1993 2561 

   

Витрати разом ф.2: 56355 58575 

 

20.2. Данi по витратах за елементами : 

 

Витрати операцiйної дiяльностi Рiк, що закiнчився  31.12.2016 Рiк, що закiнчився  

31.12.2015 

   

Матерiальнi витрати 24787 24894 

Витрати на оплату працi 3430 2921 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 761 1089 

Амортизацiя 770 602 



Iншi операцiйнi витрати 650 570 

   

Разом 30398 30076 

 

21.ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI 

 

Показники Рiк, що закiнчився  31.12.2016 Рiк, що закiнчився  31.12.2015 

   

Доходи 65403 70237 

Витрати 56355 58575 

   

Фiнансовий результат (прибуток) 9048 11662 

22. ЧИСТI АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА 

 

Показники на 31.12.2016 на 31.12.2015 

   

1. Активи 62948 55200 

2. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення - - 

3. Поточнi зобов'язання  5831 11091 

4. Вартiсть чистих активiв (1-2-3) 57117 44109 

5. Статутний капiтал 5722 1762 

   

6. Перевищення вартостi чистих активiв над статутним капiталом (4- 5)  

51395  

42347 

 

Внаслiдок збiльшення статутного капiталу  в 2016 роцi, сталося значне чистих активiв. 

 

23. ПОДАТКИ       

 

Пiдприємство є платником до бюджету податкiв та соцiальних  зборiв i внескiв: 

       

Показники Рiк, що закiнчився  31.12.2016  Рiк, що закiнчився  31.12.2015  

   

Податок на прибуток                        1993 2256 

Податок на додану вартiсть      (перераховано)                                           -

 643 

Податок  з доходiв фiзичних осiб                                         580 312 

Мiсцевi податки 50 24 

Iншi платежi 14 14 

Зборiв до пенсiйного та iнших соцiальних фондiв             813  

1018 

   

Разом податки 3450 4267 

 

24. ПОВ'ЯЗАНI  СТОРОНИ 

 

До перелiку пов'язаних сторiн, якi  прямо  контролюють та    мають долю в суб'єктi 

господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать: 

1. До перелiку пов'язаних сторiн, якi  прямо  контролюють та    мають долю в суб'єктi 

господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать: 



1.1.Акцiонери Товариства: 

 

№ п/п Акцiонер Частка в статутному фондi % 

                                                                                        

1 ТОВ "Ароматика"                                                                                              

 51.09 

2 ТОВ "Ессентi" 4.62 

3 Даргель Андрiй 16.04 

4 Даргель Лариса 3.08 

5 Туркевич Василь Дмитрович 4.19 

6                                   Даргель Валентина  Олександрiвна                                                                                                                          

 19.72 

 

1.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства: 

 

№ п.п ПIБ Посада 

1 Дробиняк  Тарас Iгорович Голова Наглядової ради. Займає посаду  директора ТОВ 

"Ессентi"  

у м. Києв 

2 Даргель Андрiй   член Наглядової  ради 

3 Дубчак Марiя Мирославна член Наглядової  ради 

4 ТОВ "Ессентi"  м. Києв  Ревiзор 

1.3. Голова та члени правлiння Товариства: 

№ п.п ПIБ Посада 

1 Дубчак  Ярослав Володимирович Голова правлiння 

2 Короленко Володимир Юрiйович Член правлiння 

3 Сим'яниста Надiя Iванiвна Член правлiння 

2. Господарськi операцiї  в значних розмiрах щодо  обмiну ресурсами, послугами або 

зобов'язаннями  проводились з ТОВ "Ароматика", ТОВ "Ессентi", якi є акцiонерами Товариства, 

крiм того  ТОВ "Ессентi" - Ревiзором. Також господарськi операцiї проводились з   ФОП 

Дубчак, яка є членом Наглядової ради та дружиною Голови правлiння Товариства. 

До пов'язаних осiб вiдноситься нерезидент - фiрма "Star Sngredients GmbH",  в якої часта 

належить  до однiєї з пов'язаних осi" та є постачальником  для  фабрики матерiальних 

ресурсiв. 

 В операцiях з пов'язаними особами використовувались звичайнi цiни. 

25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

      Пiсля дати балансу не вiдбулося подiй,  якi потребували коригування або розкриття 

iнформацiї у фiнансових звiтах товариства. 

26. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ 

        Позитивнi фiнансовi результати, виконання фiнансових та виробничих планiв за 

попереднi  роки та  за 2016 рiк,  прогноз  на зростання обсягiв продаж та виробництва на 2017 

рiк,  дають керiвництву впевненiсть в тому, що Товариство i надалi продовжуватиме свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

Голова правлiння ПрАТ "Золотонiська 

парфумерно - косметична фабрика"                                                             

Дубчак Я.В. 

Головний бухгалтер                                                                                         

Заболотна О.М.     

 

 


