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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34626750
4. Місцезнаходження
Донецька , Покровський р-н, 85325, с.Рiвне, Шопена, 1а
5. Міжміський код, телефон та факс
056 736-21-65 056 736-21-65
6. Електронна поштова адреса
ponomarenko@apk-invest.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.apkinvest.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

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
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї ПрАТ "АПК-IНВЕСТ" (далi Товариство/емiтент) не
включенi наступнi форми: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" Товариство не створювало юридичних осiб протягом звiтного перiоду; "Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря" - дана посада не запроваджувалась у Товариствi протягом
звiтного перiоду; "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не
користувався послугами рейтингова агентства, з огляду на те, що згiдно статтi 4-1 ЗУ "Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв", Товариство не займає монопольне становище, не
має державної частки у статутному капiталi, та не має стратегiчного значення для економiки та
безпеки держави; "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - дана форма не заповнюється
для емiтентiв - акцiонерних товариств; "Iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента

X

та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди","Iнформацiя про
юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Текст аудиторського
висновку (звiту)" - Товариство не заповнювало з огляду на те, що вiдповдiно до Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 р. № 2826, такi вiдомостi не подаються приватними акцiонерними товариствами, якi
не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. У складi iнформацiї роздiлу
"Вiдомостi про цiннi папери емiтента", а саме: "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери",
"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду" - не заповнювалась емiтентом, оскiльки, випуск (емiсiю) вказаних цiнних
паперiв Товариство не здiйснювало протягом звiтного перiоду; У складi iнформацiї роздiлу
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента", а саме: "Iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" - - не заповнюється вiдповiдно до видiв економiчної дiяльностi
емiтента; "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть " – не заповнюється, оскiльки Статутом та Законом не
передбаченi вимоги щодо розкритття даної iнформацiї приватним акцiонерним товариством;
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" за
звiтнiй перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних прафочинiв; У складi iнформацiї
роздiлу "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду"- не заповнювалась емiтентом в частинi iнформацiї про
iпотечнi цiннi папери, оскiльки, Товариство не випускало iпотечних цiнних паперiв протягом
звiтного перiоду; "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Iнформацiя
про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi
щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики),
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття",
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних
активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв
ФОН", "Правила ФОН" - Товариством не заповнювалися з огляду на вiдсутнiсть таких
протягом звiтного перiоду. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно
до МСБО; " Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"Товариством не заповнюється з огляду на те, що Товариство не виступає поручителем
(страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; "Звiт про
стан об'єкта нерухомостi" Товариством не заповнювався, оскiльки, Товариство не здiйснювало
емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюватиметься
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Юридичнi особи, що
надають правову допомогу емiтенту – вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
20.09.2006
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
110162100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2148
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
01.46 Розведення свиней
01.50 Змiшане сiльське господарство
10. Органи управління підприємства
Для акцiонерних товариств не заповнюється
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" у м. Днiпрi
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26002000030086
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" у м. Днiпрi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок

26002000030086
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) «Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв»
Опис

Виробництво та реалiзацiя насiння i садивного матерiалу
(репродуктивне)

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)
4

5

ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА
Вiдсутнiй 24.03.2016
УКРАЇНИ З
24.03.2021
КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ
Термiн дiї лiцензiї з 24.03.2016р. по 24.03.2021р.

6436

Мiнiстерство
аграрної поiтики
25.06.2012
та продовольства
України

25.06.2017

Термiн дiї паспорту буде подовжений (отриманий
Опис новий паспорт) Товариством пiсля закiнчення строку
його дiї, за наявностi такої необхiдностi

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колеснiков Костянтин Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1992
5) освіта**
вища - Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, факультет - Вища школа
бiзнесу, за спецiальнiстю - менеджмент
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади не займав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2015 3 роки
9) Опис

Наглядова рада Товариства (надалi за текстом, також - НР) є органом, що представляє iнтереси
акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та
законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу - Генерального директора.
Голова Наглядової ради, у вiдповдiностi до покладених повноважень вiдповiдно до Статутут
ПрАТ "АПК-IНВЕСТ", Положення про Наглядову Раду ПрАТ "АПК-IНВЕСТ" здiйснює такi права
та обов'язки:
забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
пiдготовка та затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
прийняття (обрання, призначення), i вiдкликання (звiльнення, вiдсторонення), змiна (переобрання)
Виконавчого органу Товариства; члена (-iв) Виконавчого органу, визначення компетенцiї та
складу Виконавчого органу Товариства; призначення виконуючого обов’язки Виконавчого органу,
члена (-iв) Виконавчого органу;
затвердження умов та пiдписання цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з
членами Виконавчого органу, в тому числi пiдписання контракту (особової форми трудового
договору), внесення змiн та доповнень до контракту iз Виконавчим органом; членом (-ами)
Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди. При цьому контракт та змiни до нього з
боку Товариства пiдписується Головою Наглядової ради;
визначення умов роботи Виконавчого органу, члена (-iв) Виконавчого органу;
надання вiдпустки Виконавчому органу, члену (-ам) Виконавчого органу;
прийняття рiшення про вiдсторонення голови Виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого
органу (у випадку створення колегiального Виконавчого органу);
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до положень Статуту та
закону та визначати конкретний спосiб подання повiдомлення акцiонерам;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах, холдингах,
асоцiйованих пiдприємствах, союзах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях
пiдприємств, про заснування (створення) та участь (придбання часток, акцiй) iнших юридичних
осiб;
вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених
законом та Статутом;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю у випадках,
передбачених законом;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою
(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог закону;
затвердження угод (договорiв, контрактiв) на суму, що перевищує в 10 (десять) раз розмiр
Статутного капiталу Товариства;
вирiшення питань про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
створення та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
затвердження рiшень Виконавчого органу щодо створення, лiквiдацiї структурних та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
затвердження положень вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, внесення змiн та доповнень до
них, викладення положень у новiй редакцiї;
затвердження планiв Товариства та звiтiв з їх виконання;
затвердження основних локальних нормативних актiв Товариства, iнших його внутрiшнiх
документiв;
визначення органiзацiйної структури Товариства;
узгодження найму провiдних фахiвцiв, керiвникiв вiддiлiв (департаментiв) та узгодження
визначених Виконавчим органом умов оплати працi працiвникiв та посадових осiб Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, робiтникiв його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй i представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
здiйснення контролю за фiнансово-господарським станом Товариства забезпечення пiдготовки
повної та достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство;
здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв
посадових осiб;
подання пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв щодо вiдсторонення Голови, члена (-iв)
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);
iнiцiювання проведення аудиторських та iнших спецiальних видiв перевiрок Товариства;
iншi питання, якi вiдображенi (вказанi) в Положеннi про НР.
НР здiйснює визначення, ведення i контроль наступних питань:
функцiонування фiлiй, представництв, iнших структурних i вiдособлених пiдроздiлiв Товариства
та затвердження їхнiх положень;
надання пропозицiй щодо складання та ведення внутрiшнiх документiв Товариства;
надання пропозицiй щодо органiзацiйної структури Товариства, у тому числi призначення на
посади провiдних спецiалiстiв (начальникiв вiддiлiв, управлiнь, департаментiв), директорiв
структурних i вiдособлених пiдроздiлiв;
надання пропозицiй щодо величини i складу штатного розкладу Товариства; узгодження величини
i складу штатного розкладу Товариства;
iнiцiювання скликань позачергових ЗЗА;
внесення будь-якої кiлькостi питань до порядку денного ЗЗА, попереднiй розгляд питань,
включених до порядку денного, надання по них висновку;
пiдготовка i внесення рекомендацiй ЗЗА з питань величини, умов i порядку збiльшення або
зменшення Статутного фонду Товариства;
погодження проектiв документiв щодо умов випуску i результатiв розмiщення цiнних паперiв
Товариства;
представлення ЗЗА обґрунтованих рекомендацiй з питань реорганiзацiї Товариства;
аналiзування ефективностi керiвництва Виконавчого органу, аналiзування його дiй по управлiнню,
реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, технологiчної i цiнової полiтики;
анулювання рiшень посадових осiб Товариства, прийнятих з перевищенням наданих їм

повноважень i/або якщо такi рiшення загрожують правам i законним iнтересам Товариства й
акцiонерiв;
прийняття рiшень про проведення ревiзiй, службових розслiдувань i аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
прийняття рiшень про проведення, у разi потреби, позачергових перевiрок Ревiзiйної комiсiї
Товариства;
розгляд заяв акцiонерiв з питань порушення їхнiх прав i законних iнтересiв, i вживання заходiв по
усуненню порушень;
розгляд заяв акцiонерiв про надання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
визначення умов трудового контракту з Генеральним директором, у тому числi умов оплати працi;
визначення умов трудових вiдношень з Головним бухгалтером, у тому числi умов оплати працi;
внесення пропозицiй на затвердження ЗЗА по напрямках i розмiрам щорiчного розподiлу чистого
прибутку, надання рекомендацiй ЗЗА по розмiрах i формi виплати дивiдендiв;
надання рекомендацiй ЗЗА з питань цiни розмiщення, придбання i реалiзацiї викуплених
Товариством власних акцiй;
нагляд за прийнятим Виконавчим органом рiшенням щодо випуску облiгацiй, надання пропозицiй
Виконавчому органу, у разi необхiдностi, щодо визначення умов та порядку випуску облiгацiй
Товариством (у випадку надання вiдповiдних повноважень Виконавчому органу);
надання пропозицiй щодо призначення з числа акцiонерiв Товариства Голови i Секретаря ЗЗА;
обрання реєстрацiйної комiсiї при проведеннi ЗЗА; призначення таких комiсiй, їх кiлькiсний склад
вiдбувається згiдно iз рiшеннями НР, закрiпленими в протоколах.
внесення пропозицiй щодо визначення складу конфiденцiйної iнформацiї, iнформацiї, що
вiдноситься до комерцiйної таємницi, iнсайдерської (внутрiшньої), службової iнформацiї; надання
пропозицiй Виконавчому органу щодо захисту такої iнформацiї;
розгляд iнших питань, що не входять до виключної компетенцiї ЗЗА;
здiйснення iнших дiй, що випливають зi Статуту, Положення про НР, iнших внутрiшнiх локальних
нормативних документiв Товариства, рiшень ЗЗА;
про затвердження пропозицiй Генерального директора щодо проектiв перспективних i рiчних
планiв Товариства, проектiв стратегiчного розвитку Товариства;
про затвердження пропозицiй Генерального директора щодо бюджету Товариства;
про затвердження пропозицiй Генерального директора щодо внесення змiн у Статут i положення
Товариства, розробцi проектiв цих документiв
визначення уповноважених осiб, що мають доступ до документiв системи реєстру;
До повноважень Наглядової Ради вiдноситься надання консультацiй, роз’яснень та висування
думки з наступних питань, поданих Виконавчим органом, стосовно, але не виключено:
основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
висновкiв аудиту, ревiзiй i перевiрок Товариства;
планiв i звiтiв про виконання визначених напрямкiв дiяльностi Товариства;
рiчного звiту Товариства та Виконавчого органу;
бюджету Товариства;
основних локальних нормативних актiв Товариства;
роботи структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
визначення задач, функцiй, повноважень, принципiв, методiв напрямкiв дiяльностi структурних та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
умови роботи та оплати працi керiвникiв структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
питань про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним;
визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, працiвникiв його структурних
пiдроздiлiв, фiлiй i представництв, та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств;
визначення участi у промислово-фiнансових групах та холдингах, асоцiйованих пiдприємствах,
союзах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях пiдприємств;
визначення заснування та участi (придбання часток, акцiй) iнших юридичних осiб;
корпоративного управлiння;
фiнансiв та економiки;

стратегiчного планування;
адмiнiстрування.
Непогашена судимiсть за користливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Посадова
особа не обiймає посад в iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi за даною посадою
протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Попереднi посади за останнi 5 рокiв - вiдсутнi. За
звiтнiй перiод посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи
акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Распопов Роман Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища. Донецький державний унiверситет економiки та фiнансiв iм. Туган-Барановського (за
спецiальнiстю "економiка пiдприємства")
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "АПК-IНВЕСТ" - Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2016 3 роки
9) Опис
Генеральний директор є виконавчим одноосiбним органом Товариства, що керує його поточною
дiяльнiстю i несе повну вiдповiдальнiсть за виконання головних задач i функцiй Товариства.
Основними завданнями Генерального директора є: вироблення полiтики з метою збереження та
збiльшення прибутковостi та конкурентоздатностi Товариства, забезпечення його стiйкого
фiнансово-економiчного стану, захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, а
також реалiзацiя iнших Статутних цiлей.
Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради (у разi її створення).
Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi
Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення.
Генеральний директор здiйснює безпосереднє керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства. Генеральний директор здiйснює управлiння фiнансами, iнвестицiями, цiнними
паперами, вирiшує органiзацiйнi, адмiнiстративнi, кадровi питання, здiйснює стратегiчне
планування дiяльностi Товариства, правове управлiння Товариством, iншi функцiї з управлiння
Товариством.
Генеральний директор Товариства дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє
Товариство перед усiма суб’єктами господарювання, споживачами, органами державної влади (в
тому числi виконавчої, судової) та мiсцевого самоврядування, державою взагалi, громадянами,

громадськими та iншими органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами, в тому числi
перед громадянами, iноземцями та особами без громадянства, якi здiйснюють господарську
дiяльнiсть та зареєстрованi вiдповiдно до закону як пiдприємцi, укладає угоди (договори,
контракти, тощо), видає доручення, довiреностi, вiдкриває у банках поточнi та iншi рахунки,
вчиняє iншi правочини передбаченi чинним законодавством.
Повноваження та правомочностi Генерального директора:
органiзує господарську, адмiнiстративну, органiзацiйну, управлiнську та iншу поточну дiяльнiсть
Товариства;
особисто приймає рiшення щодо поточної дiяльностi Товариства (чи доручає iншiй особi шляхом
видачi довiреностi);
визначає органiзацiйну структуру Товариства; приймає рiшення щодо доцiльностi внесення змiн
до органiзацiйної структури Товариства;
приймає рiшення щодо створення, лiквiдацiї структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства;
затверджує, якщо не створено Наглядову раду, положення про структурнi та вiдокремленi
пiдроздiли Товариства, внесення змiн та доповнень до них, викладення положень у новiй редакцiї;
затверджує основнi локальнi нормативнi акти Товариства, iншi внутрiшнi документи Товариства;
визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, у тому числi
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв;
контролює ведення облiку, складання i своєчасного подання в контролюючi органи звiтностi;
забезпечує дотримання працiвниками дiючого законодавства;
установлює, змiнює, доповнює та затверджує штатний розпис та штатну структуру Товариства;
у вiдповiдностi з трудовим законодавством приймає на роботу в Товариство та звiльняє з роботи з
Товариства працiвникiв. При цьому регулювання трудових вiдносин iз працiвниками фiлiй,
структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Генеральний директор вправi делегувати керiвникам
вiдповiдних пiдроздiлiв;
затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
визначає обов’язки працiвникiв Товариства;
заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;
з огляду на ефективне використання розпоряджається коштами та майном Товариства; приймає
рiшення щодо ефективного, економiчного доцiльного використання активiв Товариства;
забезпечує пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
органiзує скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у випадках
встановлених законом з урахуванням положень Статуту;
в межах своєї компетенцiї видає, накази розпорядження iншi розпорядчо-органiзацiйнi документи
та акти управлiння та адмiнiстрування;
пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
призначає осiб, уповноважених на пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв,
пов’язаних з поточною дiяльнiстю Товариства;
видає, засвiдчує довiреностi у порядку, встановленому чинним законодавством;
приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського, податкового та оперативного
(управлiнського) облiкiв в Товариствi;
приймає рiшення щодо органiзацiї кадрової роботи, ведення документообiгу та дiловодства в
Товариствi;
готує рiчнi звiти щодо фiнансово-господарської дiяльностi для затвердження Загальними зборами
акцiонерiв;
надає на затвердження плани (бюджети) Товариства за напрямками дiяльностi Наглядовiй радi за
її вимогою; звiтує про їх виконання;
розробляє проекти змiн до Статуту, iнших документiв Товариства;
визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю, службову та iнсайдерську iнформацiю Товариства;
приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми

особами;
приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
розглядає матерiали ревiзiй i перевiрок i приймає вiдповiднi рiшення;
веде iншу роботу в межах своїх повноважень та у вiдповiдностi iз Статутом та дiючим
законодавством;
здiйснює всi iншi дiї та вирiшує iншi питання, що належать до компетенцiї Виконавчого органу
Товариства вiдповiдно до законодавства України з урахуванням положень Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Попереднi займанi посади за
останнi 5 рокiв: Генеральний директор ПрАТ "АПК-IНВЕСТ" Посадова особа не обiймає посад в
iнших пiдприємствах.
Змiн до персонального складу за даною посадою не вiдбувалося протягом звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Букур Марина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища - Приватний вищий навчальний заклад «Європейський унiверситет» (спецiальнiсть - "Облiк
i аудит")
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «М`ЯСНА ВЕСНА» - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2016 безстроково (до моменту розiрвання трудового договору)
9) Опис
До повноважень та посадових обов'язкiв головного бухгалтера вiдноситься:
- Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько -фiнансової дiяльностi , контроль
над економним використанням матерiальних , трудових i фiнансових ресурсiв.
- Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику , виходячи
зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства , необхiдностi забезпечення його фiнансової
стiйкостi.
- Очолювати роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв , форм первинних
облiкових документiв , застосовуваних для оформлення господарських операцiй , по яких не
передбаченi типовi форми , розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi , а
також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй , контролю над проведенням
господарських операцiй , дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку
документообiгу .
- Забезпечувати рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi i в
його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково -обчислювальних робiт ,

застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй , прогресивних форм i
методiв облiку i контролю. Забезпечує формування i своєчасне представлення повної i достовiрної
бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства , доходи та витрати , а також розробку i
здiйснення заходiв , спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
- Органiзовувати облiк майна , зобов'язань i господарських операцiй, що надходять основних
засобiв , товарно -матерiальних цiнностей та грошових коштiв , своєчасне вiдображення на
рахунках бухгалтерського облiку операцiй , пов'язаних з їх рухом , облiк витрат виробництва i
обiгу , виконання кошторисiв витрат , реалiзацiї продукцiї , виконання робiт ( послуг) , результатiв
господарсько -фiнансової дiяльностi пiдприємства , а також фiнансових , розрахункових i
кредитних операцiй .
- Забезпечувати законнiсть , своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв , складання
економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї , виконуваних робiт
(послуг) , розрахункiв по заробiтнiй платi , правильного нарахування та перерахування податкiв i
зборiв у регiональний та мiсцевий бюджети , страхових внескiв у державнi позабюджетнi
соцiальнi фонди , платежiв в банкiвськi установи , коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,
забезпечувати погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позиках, кредитами ,
а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства
- Здiйснювати контроль над дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських
документiв , розрахункiв i платiжних зобов'язань , витрат фонду заробiтної плати , за
встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства , проведенням iнвентаризацiї
основних засобiв , товарно -матерiальних цiнностей та грошових коштiв , перевiрок органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi , а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
- Брати участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько -фiнансової дiяльностi
пiдприємства .
- Вживати заходiв щодо попередження нестач , незаконного витрачання грошових коштiв i
товарно -матерiальних цiнностей , порушень фiнансового та господарського законодавств . Брати
участь в оформленнi матерiалiв щодо недостач i розкраданням грошових коштiв i товарно матерiальних цiнностей , контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв слiдчi та
судовi органи.
- Вживати заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi
пiдприємства .
- Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної , фiнансової i касової дисциплiн
кошторисiв адмiнiстративно- господарських та iнших витрат , законностi списання з рахункiв
бухгалтерського облiку нестач , дебiторської заборгованостi та iнших втрат , збереження
бухгалтерських документiв , оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв.
- Брати участь у розробцi та впровадженнi рацiональної планової та облiкової документацiї ,
прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних
засобiв обчислювальної технiки.
- Забезпечувати складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв ,
про використання бюджету , iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi, подання їх у
встановленому порядку до вiдповiдних органiв .
- Надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського
облiку, контролю , звiтностi й економiчного аналiзу .
- Повiдомляти Генеральному директору про всi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї
пiдприємства , структурних пiдроздiлiв з обов'язковим поясненням причин їх виникнення , а також
пропозицiєю способiв їх усунення .
- Керувати працiвниками бухгалтерiї у разi їх призначення .
- Встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв i вживати заходiв щодо
забезпечення їх виконання.
- Погоджувати призначення , звiльнення i перемiщення матерiально - вiдповiдальних осiб .
- Проводити iнструктаж матерiально- вiдповiдальних осiб з питань облiку i збереження цiнностей ,
що знаходяться на їх вiдповiдальному зберiганнi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутнi. Посадова

особа обiймала наступнi попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ТОВ
"ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «М’ЯСНА ВЕСНА". Змiн у посадовому складi протягом звiтного
перiоду не вiдбувалося, iнших керiвних посад особа не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
Ради

Колеснiков Костянтин
Борисович

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Распопов Роман Сергiйович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Букур Марина Василiвна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " У К Р I Н В Е
СТ"

25102871

85102 Україна Донецька мiсто
Костянтинiвка Богдана
Хмельницького, 21А

1079589

98.000038

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

1079589

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2017
100
Питання, якi вiдносяться до процедурних (органiзацiйних) питань при проведеннi рiчних загальних
зборiв акцiонерiв наступнi:
1.Про обрання складу лiчильної комiсiї.
2.Про обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3.Про затвердження регламенту рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4.Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Головою Наглядової ради було зазначено, що до моменту обрання рiчними загальними зборами
акцiонерiв складу лiчильної комiсiї, здiйснення пiдрахунку голосiв, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах, буде вчинюватися тимчасовою лiчильною комiсiєю, сформованою
Наглядовою радою ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», до складу якої призначено Директора Департаменту
економiки та фiнансiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, в порядку,
встановленому статтею 44 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Порядок денний:
1.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
2.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
4.Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2016 рiк (тис. грн)*
Найменування показника Перiод
Звiтний Попереднiй
Усього активiв 4 410 465 3 245 194
Основнi засоби 3 208 107 2 218 973
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 136 334100 301
Запаси429 225 486 625
Сумарна дебiторська заборгованiсть 239 665 181 352
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26 698 19 374
Нерозподiлений прибуток373 050 103 194
Власний капiтал 2 107 943 825 609
Статутний капiтал 110 162 110 162
Довгостроковi зобов'язання 1 564 424 1 881 004
Поточнi зобов'язання 738 098 538 581
Чистий прибуток (збиток) 252 453 65 344
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)- Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду -Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 2 096 2064
Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не надходило.
Результати рогляду питань порядку денного на рiчних загальних зборах акцiонерiв:
По першому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова Наглядової Ради.
Доповiдач запропонував визначити кiлькiсний склад лiчильної комiсiї – 1 член лiчильної комiсiї, який
є одночасно її Головою. Дiяльнiсть члена лiчильної комiсiї здiйснюватиметься на безоплатнiй основi
без укладення окремого договору (контракту). Також, було запропоновано кандидатуру члена
лiчильної комiсiї – Директора Департаменту економiки та фiнансiв Приватного акцiонерного
товариства «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, якому передаються повноваження
лiчильної комiсiї щодо пiдрахунку голосiв за питаннями порядку денного, надання роз’яснень щодо
порядку голосування, а також вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах Товариства. Черниш О.А. на питання Голови Наглядової ради щодо
наявностi чи вiдсутностi заперечень щодо обрання його до складу лiчильної комiсiї, висловив свою

згоду, будь-яких заперечень з цього приводу у нього немає.
Обговоривши пропозицiю Голови Наглядової ради щодо кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та
кандидатури її члена, форми здiйснення дiяльностi, будь-якi зауваження та iншi пропозицiї в
акцiонерiв були вiдсутнi.Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" немає. За результатами голосування рiшення по першому процедурному (органiзацiйному) питанню
прийнято одноголосно.По першому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
1.Визначити кiлькiсний склад лiчильної комiсiї – 1 (один) член лiчильної комiсiї, який одночасно є її
Головою.
2.Визначити, що дiяльнiсть члена лiчильної комiсiї здiйснюватиметься на безоплатнiй основi без
укладення окремого договору (контракту).
3.Обрати членом лiчильної комiсiї Директора Департаменту економiки та фiнансiв Приватного
акцiонерного товариства «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, який одночасно буде її
Головою.
4.Надати повноваження лiчильної комiсiї, передбаченi законом України «Про акцiонернi товариства»,
Директору Департаменту економiки та фiнансiв Приватного акцiонерного товариства «АПК-IНВЕСТ»
- Чернишу Олексiю Анатолiйовичу
По другому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Распопов Р.С.
Доповiдач запропонував зборам обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв ТОВ « У К Р I Н
В Е С Т », яке здiйснює свої повноваження в особi Генерального директора Хараман Андрiя
Iвановича, а для ведення та складання протоколу засiдання рiчних загальних зборiв секретарем зборiв
обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распопова Романа Сергiйовича. За цим
питанням зауважень, iнших пропозицiй чи питань не надходило. Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами голосування рiшення по другому
процедурному (органiзацiйному) питанню прийнято одноголосно. По другому процедурному
(органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв - ТОВ « У К Р I Н В Е С Т », яке здiйснює свої
повноваження в особi Генерального директора Хараман Андрiя Iвановича, а для ведення та складання
протоколу засiдання рiчних загальних зборiв акцiонерiв секретарем зборiв обрати Генерального
директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распопова Романа Сергiйовича.
По третьому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв, який поставив на вирiшення питання про затвердження регламенту
роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Було запропоновано наступне:
•На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться до 20 хвилин.
•На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин
•Виступаючим, якi приймають участь в обговореннi питань порядку денного надається до 10 хвилин.
•Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного здiйснюється
у порядку черговостi їх надходження до Голови зборiв. Якщо пропозицiя, яка поставлена на
голосування, буде вiдхилена акцiонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку
черговостi, пропозицiя. У разi якщо за пропозицiю проголосувало бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi
беруть участь у зборах то голосування по iншiй (альтернативнiй) пропозицiї з такого питання не
проводиться – така пропозицiя вважається вiдхиленою.
•Пропозицiї акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах
надаються через Секретаря зборiв.
•Збори провести протягом однiєї години без перерви.
Виступ Голови зборiв було прийнято до уваги. За цим питанням зауважень, iнших пропозицiй чи
питань не надходило.Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" немає. За результатами голосування рiшення по третьому процедурному (органiзацiйному) питанню
прийнято одноголосно.По третьому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв:
•На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться до 20 хвилин.
•На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•Виступаючим, якi приймають участь в обговореннi питань порядку денного надається до 10 хвилин.
•Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного здiйснюється
у порядку черговостi їх надходження до Голови зборiв. Якщо пропозицiя, яка поставлена на
голосування, буде вiдхилена акцiонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговостi,
пропозицiя. У разi якщо за пропозицiю проголосувало бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi беруть участь
у зборах то голосування по iншiй (альтернативнiй) пропозицiї з такого питання не проводиться – така
пропозицiя вважається вiдхиленою.
•Пропозицiї акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах
надаються через Секретаря зборiв.

•Збори провести протягом однiєї години без перерви.
По четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв оголосив питання порядку денного в черговостi, що були запропонованi
Наглядовою радою при скликаннi цих зборiв:
1.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
2.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
4.Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2016 рiк (тис. грн)*
Найменування показника Перiод
Звiтний Попереднiй
Усього активiв 4 410 465 3 245 194
Основнi засоби 3 208 107 2 218 973
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 136 334 100 301
Запаси 429 225 486 625
Сумарна дебiторська заборгованiсть 239 665 181 352
Грошовi кошти та їх еквiваленти 26 698 19 374
Нерозподiлений прибуток 373 050 103 194
Власний капiтал 2 107 943 825 609
Статутний капiтал 110 162 110 162
Довгостроковi зобов'язання 1 564 424 1 881 004
Поточнi зобов'язання 738 098 538 581
Чистий прибуток (збиток) 252 453 65 344
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)- Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) -Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду -Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 2 096 2064
Голова зборiв зазначив, що основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «АПКIНВЕСТ», що наведенi в публiкацiї про скликання загальних зборiв акцiонерiв, будуть детально
розглянути на зборах по третьому питанню порядку денного. Голова зборiв запропонував прийняти та
не змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного.За вiдсутностi зауважень, iнших
пропозицiй за цим питанням, Голова зборiв поставив питання про затвердження черговостi розгляду
питань порядку денного на голосування.
Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами
голосування рiшення по четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню прийнято
одноголосно.
По четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити черговiсть розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при
скликаннi цих зборiв, а саме:
Порядок денний:
1.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
2.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
4.Визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк.
За вiдсутнiстю iнших процедурних (органiзацiйних) питань запропонованих до розгляду, Голова
зборiв запропонував присутнiм приступити до розгляду питань порядку денного.
По першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв надав слово для доповiдi по першому питанню порядку денного
Генеральному директору Товариства Распопову Р.С.
СЛУХАЛИ: Генерального директора Распопова Р.С., який прозвiтував про фiнансово-господарську
дiяльнiсть у 2016 роцi.
Згiдно звiту Генерального директора вбачається, що Товариство було створене за рiшенням його
учасникiв як самостiйний суб’єкт господарювання у формi закритого акцiонерного товариства. Дата
державної реєстрацiї Товариства 20 вересня 2006 року.
Дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi здiйснювалась вiдповiдно до предмету та мети дiяльностi
Товариства, передбачених Статутом Товариства, з урахуванням завдань, визначених загальними
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою iз дотриманням стратегiї розвитку Товариства та вiдповiдно
до затверджених планiв економiчного розвитку (бiзнес-планiв) та виробничих програм. Детальний
опис фiнансово-господарської дiяльностi Товариства протягом 2016 року викладенi у звiтi

Генерального директора, що додається.
По закiнченню доповiдi по першому питанню порядку денного, Головою зборiв було винесено на
обговорення присутнiх звiт Генерального директора як Виконавчого органу Товариства. В результатi
обговорення фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства була визнана такою, що задовольняє
iнтересам акцiонерiв, предмету та метi дiяльностi Товариства.
Головою зборiв було поставлено на голосування питання про затвердження звiту Виконавчого органу
за 2016 рiк. Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає
За результатами голосування рiшення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
1.Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
2.Визнати роботу Генерального директора як Виконавчого органу Товариства в 2016 роцi
ефективною.
По другому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв, який зазначив, що Наглядовою радою був пiдготовлений звiт за 2016 рiк
та ознайомив присутнiх iз змiстом звiту (додається).
Слово було надано Головi Наглядової ради Колеснiкову К.Б., який нагадав зборам, що вiдповiдно до
приписiв частини першої статтi 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» та положень Статуту
Товариства основною функцiєю Наглядової ради є здiйснення захисту прав акцiонерiв товариства,
контролювання та регулювання дiяльностi виконавчого органу, в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та загальними зборами акцiонерiв.
В iнформацiї звiту, зокрема, зазначалося, що Наглядова рада проводила нагляд за дiяльнiстю
Генерального директора у 2016 роцi та в межах компетенцiї визначеної Статутом контролювала та
регулювала його дiяльнiсть шляхом прийняття вiдповiдних рiшень. Була проаналiзована дiяльнiсть
Товариства в адмiнiстративнiй (органiзацiйнiй), виробничiй, фiнансово-економiчнiй, iнвестицiйнiй та
iнновацiйнiй сферах.
Таким чином, у пiдсумку Наглядова рада визнала ефективною дiяльнiсть Виконавчого органу
Товариства у 2016 роцi з урахуванням негативних суспiльно-полiтичних та економiчних умов регiону
України, в якому здiйснювалася господарська дiяльнiсть акцiонерного товариства
Пiсля оголошення звiту Наглядової ради, Головою зборiв було винесено пропозицiю щодо
обговорення результатiв роботи Наглядової ради та затвердження Звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає.За результатами
голосування рiшення по другому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
По другому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
1.Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
2.Визнати роботу Наглядової ради в 2016 роцi ефективною та такою, що вiдповiдає iнтересам
акцiонерiв.
По третьому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв задля розгляду третього питання порядку денного запропонував
заслухати рiчний звiт Товариства за результатами 2016 року, для чого надав слово Головному
бухгалтеру Букур М.В. СЛУХАЛИ: Букур М.В. представила на розгляд зборiв рiчну фiнансову
звiтнiсть у складi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 р.(Форма № 1), Звiту про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма № 2), Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (Форма № 3), Звiту про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №
4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк (Форма № 5).Доповiдач довела зборам, що
вiдповiдно до норм Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»
облiк господарських операцiй Товариства у 2016 роцi здiйснювався згiдно з визначеною Генеральним
директором облiковою полiтикою, вiдповiдно до приписiв нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку.
В балансi зазначається звiт про фiнансовий стан Товариства, в якому вiдображаються на звiтну дату
активи Товариства, його зобов'язання i власний капiтал.
Активи пiдприємства на 31.12.2016р. склали усього – 4 410 465,0 тис. грн., iз них:
-необоротнi активи 3 437 830,0 тис. грн.;
-оборотнi активи 972 545,0 тис. грн.;
-необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 90,0 тис. грн.;
у тому числi:
необоротнi активи включають за загальним показником:
-незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 36 744,0 тис. грн.;
-основнi засоби за залишковою вартiстю – 3 208 107,0 тис. грн.;
-довгостроковi бiологiчнi активи за залишковою вартiстю – 50 090,0 тис. грн.;
-довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств) – 136 334,0 тис. грн.;
Примiтка. Збiльшення показника рядка 1030 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» на кiнець звiтного
перiоду мало мiсце внаслiдок значної прибутковостi дочiрнього пiдприємства – ТОВ «Олександрiвка-

Агро», єдиним учасником якого є Товариство.
-нематерiальнi активи за залишковою вартiстю – 653,0 тис. грн.;
-iнвестицiйна нерухомiсть за залишковою вартiстю – 5 902,0 тис. грн..
оборотнi активи включають за загальним показником:
-виробничi запаси – 184 325,0 тис. грн.;
-поточнi бiологiчнi активи – 270 470,0 тис. грн.;
-незавершене виробництво – 181 210,0 тис. грн.;
-готова продукцiя – 63 669,0 тис. грн.;
-товари – 21,0 тис. грн.;
-дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 147 521,0 тис. грн.;
-дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 12,0 тис. грн.;
-дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 8 079,0 тис. грн.;
-дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв – 75 211,0 тис. грн.;
-iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 8 842,0 тис. грн.;
-грошовi кошти та їх еквiваленти – 26 698,0 тис. грн.;
-витрати майбутнiх перiодiв – 5 277,0 тис. грн.;
-iншi оборотнi активи – 1 210,0 тис. грн.
Пасиви пiдприємства на 31.12.2016 р. склали усього – 4 410 465,0 тис. грн., iз них:
-власний капiтал – 2 107 943,0 тис. грн.;
-довгостроковi зобов’язання i забезпечення – 1 564 424,0 тис. грн.;
-поточнi зобов’язання i забезпечення – 738 098,0 тис. грн.;
у тому числi:
власний капiтал включає за загальним показником:
-статутний капiтал – 110 162,0 тис. грн.;
-капiтал у дооцiнках – 1 612 603,0 тис. грн.;
-резервний капiтал – 12 128,0 тис. грн.;
-нерозподiлений прибуток – 373 050,0 тис. грн.;
довгостроковi зобов’язання i забезпечення включають за загальним показником:
-довгостроковi кредити банкiв – 130 000,0 тис. грн.;
-iншi довгостроковi зобов’язання – 1 434 424,0 тис. грн.;
поточнi зобов’язання i забезпечення включають за загальним показником:
-доходи майбутнiх перiодiв – 294 143,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов‘язаннями – 304 473,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 94 181,0 тис. грн.;
-поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 16 297,0 тис. грн.;
-поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 2 998,0 тис. грн.;
-поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 8 708,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 339,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв – 7 883,0 тис. грн.;
-iншi поточнi зобов’язання – 9 076,0 тис. грн.
Головний бухгалтер зазначила, що вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 N 73 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28
лютого 2013 р. за N 336/22868, з метою звiтування про доходи, витрати i фiнансовi результати
дiяльностi Товариства протягом звiтного року, було складено Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд). Згiдно показникам, якi мiстить Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд) за 2016 рiк:
-чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 1 932 182,0 тис. грн.;
-собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 1 643 092,0 тис. грн.;
-iншi операцiйнi доходи – 427 853,0 тис. грн.;
-дохiд вiд участi в капiталi – 36 033,0 тис. грн.;
-iншi доходи – 188 976,0 тис. грн.;
-адмiнiстративнi витрати – 42 507,0 тис. грн.;
-витрати на збут – 99 826,0 тис. грн.;
-iншi операцiйнi витрати – 39 321,0 тис. грн.;
-фiнансовi витрати – 174 032,0 тис. грн.;
-iншi витрати – 333 813,0 тис. грн.
Згiдно Роздiлу III Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк Елементи
операцiйних витрат:
-матерiальнi затрати – 1 064 490,0 тис. грн.;
-витрати на оплату працi – 166 172,0 тис. грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи – 33 375,0 тис. грн.;
-амортизацiя – 105 533,0 тис. грн.;

-iншi операцiйнi витрати – 287 675,0 тис. грн.;
Таким чином, пiдсумовуючи фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк вбачається чистий
прибуток, який складає 252 453,0 тис. грн. (чистий фiнансовий результат Товариства).
Голова зборiв надав слово Генеральному директору, Распопову Р.С., який продовжив доповiдати та
нагадав присутнiм, що за результатами закiнчення фiнансового року вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства складає 2 107 943,0 тис. гривень, тобто є бiльшою нiж розмiр статутного
капiталу Товариства. Таким чином, Товариством дотриманi усi вимоги дiючого законодавства
стосовно визначення розмiру статутного капiталу Товариства та необхiднiсть у його зменшеннi
вiдсутня.
Голова зборiв запропонував учасникам зборiв проголосувати за затвердження рiчного звiту
Товариства за 2016 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає; "Утримались" - немає. За результатами
голосування рiшення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
По третьому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
2.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк у складi Балансу (Звiт про фiнансовий
стан) на 31.12.2016 р.(Форма № 1), Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016
рiк (Форма № 2), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (Форма № 3), Звiту
про власний капiтал за 2016 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк
(Форма № 5).
По четвертому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв, який надав слово Генеральному директору.
СЛУХАЛИ: Распопова Р.С., який зазначив, що враховуючи фiнансовi результати 2016 року,
Товариство отримало чистий прибуток у розмiрi 252 453,0 тис. грн.
Вiдповiдно до положень пунктiв 8.5, 8.7 роздiлу 8 Статуту Товариства, Товариство створює Резервний
капiтал, який має бути сформований у розмiрi 25 % Статутного капiталу, тобто, у розмiрi 27 540,5 тис.
грн., шляхом щорiчного вiдрахування не менш нiж 5 % суми чистого прибутку.
Таким чином, на виконання положень Статуту Товариства, вiд суми чистого прибутку слiд
вiдрахувати кошти до Резервного капiталу у розмiрi 12 622,65 тис. грн., що складає 5 % вiд суми
отриманого чистого прибутку Товариства, який облiковується на вiдповiдному бухгалтерському
рахунку ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» у вiдповiдностi до чинного законодавства. Таким чином, Резервний
капiтал Товариства збiльшиться та становитиме 24 750,65 тис. грн.
Голова зборiв взяв слово, та наголосив, що у вiдповiдностi до пункту 8.11 роздiлу 8 Статуту
Товариства, акцiонери мають право на розподiлення частини чистого прибутку у формi дивiдендiв,
лише пiсля розрахункiв з бюджетом, кредиторами i формування у повному розмiрi Статутного та
Резервного капiталiв та фондiв. Приймаючи до уваги те, що на даний момент Резервний капiтал не
сформований у передбаченому Статутом розмiрi, нерозподiлений прибуток не може бути
розподiлений мiж акцiонерами у формi дивiдендiв. У зв’язку з цим, Голова зборiв запропонував
акцiонерам направити нерозподiлений прибуток у повному розмiрi на розвиток виробничої дiяльностi
Товариства, з метою пiдвищення його продуктивностi та розширення сфери дiяльностi. Головою
зборiв поставлений запропонований напрямок використання прибутку Товариства за результатами
дiяльностi за 2016 рiк на голосування.Голосували: "За" - 1 101 621 голосiв - 100 %, "Проти" - немає;
"Утримались" - немає.За результатами голосування рiшення по четвертому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
По четвертому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
Частину суми отриманого чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в
2016 роцi у розмiрi 12 622,65 тис. грн., що становить 5% вiд суми чистого прибутку направити на
формування Резервного капiталу, залишкову суму чистого прибутку у розмiрi 239 830,35 тис. грн.
направити до суми нерозподiленого прибутку, на розвиток дiяльностi Товариства з урахуванням мети
дiяльностi. Право розпорядження нерозподiленим прибутком надати Генеральному директору ПрАТ
«АПК-IНВЕСТ» Распопову Роману Сергiйовичу, з урахуванням цiлей та мети дiяльностi Товариства,
та в рамках виконання статутних завдань Товариства.
Голова зборiв оголосив присутнiм, що всi питання порядку денного розглянутi повнiстю, рiшення за
1-4 питаннями порядку денного прийнятi. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ»
вважаються такими, що вiдбулися.
З огляду на вищевикладене, Голова зборiв подякував присутнiм за плiдну роботу та оголосив збори
закритими.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
13.02.2017
100

Загальнi збори акцiонерiв, якi проводяться 13 лютого 2017 року є позачерговими та були скликанi
Наглядовою радою Товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
Питання, якi вiдносяться до процедурних (органiзацiйних) питань при проведеннi позачергових
загальних зборiв акцiонерiв наступнi:
1.Про обрання складу лiчильної комiсiї.
2.Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3.Про затвердження регламенту позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
4.Про затвердження черговостi розгляду питань порядку денного.
Головою Наглядової ради було зазначено зазначено, що до моменту обрання позачерговими
загальними зборами акцiонерiв складу лiчильної комiсiї, здiйснення пiдрахунку голосiв, роз'яснення
щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на загальних зборах, буде вчинюватися тимчасовою лiчильною комiсiєю,
сформованою Наглядовою радою ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», до складу якої призначено Директора
Департаменту економiки та фiнансiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, в
порядку, встановленому статтею 44 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Порядок денний:
1.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ».
По першому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова Наглядової Ради.
Доповiдач запропонував визначити кiлькiсний склад лiчильної комiсiї – 1 член лiчильної комiсiї, який
є одночасно її Головою. Дiяльнiсть члена лiчильної комiсiї здiйснюватиметься на безоплатнiй основi
без укладення окремого договору (контракту). Також, було запропоновано кандидатуру члена
лiчильної комiсiї – Директора Департаменту економiки та фiнансiв Приватного акцiонерного
товариства «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, якому передаються повноваження
лiчильної комiсiї щодо пiдрахунку голосiв за питаннями порядку денного, надання роз’яснень щодо
порядку голосування, а також вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах Товариства. Черниш О.А. на питання Голови Наглядової ради щодо
наявностi чи вiдсутностi заперечень щодо обрання його до складу лiчильної комiсiї, висловив свою
згоду, будь-яких заперечень з цього приводу у нього немає.
Обговоривши пропозицiю Голови Наглядової ради щодо кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та
кандидатури її члена, форми здiйснення дiяльностi, будь-якi зауваження та iншi пропозицiї в
акцiонерiв були вiдсутнi, у зв’язку з чим, дане питання порядку денного було поставлено на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»1 101 621 голосiв – 100 % голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах;
«ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає.
За результатами голосування рiшення по першому процедурному (органiзацiйному) питанню
прийнято одноголосно.
По першому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
1.Визначити кiлькiсний склад лiчильної комiсiї – 1 (один) член лiчильної комiсiї, який одночасно є її
Головою.
2.Визначити, що дiяльнiсть члена лiчильної комiсiї здiйснюватиметься на безоплатнiй основi без
укладення окремого договору (контракту).
3.Обрати членом лiчильної комiсiї Директора Департаменту економiки та фiнансiв Приватного
акцiонерного товариства «АПК-IНВЕСТ» - Черниша Олексiя Анатолiйовича, який одночасно буде її
Головою.
4.Надати повноваження лiчильної комiсiї, передбаченi законом України «Про акцiонернi товариства»,
Директору Департаменту економiки та фiнансiв Приватного акцiонерного товариства «АПК-IНВЕСТ»
- Чернишу Олексiю Анатолiйовичу
По другому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Распопов Р.С.

Доповiдач запропонував зборам обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв ТОВ « У К
Р I Н В Е С Т », яке здiйснює свої повноваження в особi Генерального директора Хараман Андрiя
Iвановича, а для ведення та складання протоколу засiдання позачергових загальних зборiв секретарем
зборiв обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распопова Романа Сергiйовича. За цим
питанням зауважень, iнших пропозицiй чи питань не надходило.ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»1 101 621
голосiв – 100 % голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ»
Немає.
За результатами голосування рiшення по другому процедурному (органiзацiйному) питанню прийнято
одноголосно.
По другому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв - ТОВ « У К Р I Н В Е С Т », яке здiйснює
свої повноваження в особi Генерального директора Хараман Андрiя Iвановича, а для ведення та
складання протоколу засiдання позачергових загальних зборiв акцiонерiв секретарем зборiв обрати
Генерального директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распопова Романа Сергiйовича.
По третьому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв, який поставив на вирiшення питання про затвердження регламенту
роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Було запропоновано наступне:
•На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться до 20 хвилин.
•На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин
•Виступаючим, якi приймають участь в обговореннi питань порядку денного надається до 10 хвилин.
•Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного здiйснюється
у порядку черговостi їх надходження до Голови зборiв. Якщо пропозицiя, яка поставлена на
голосування, буде вiдхилена акцiонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку
черговостi, пропозицiя. У разi якщо за пропозицiю проголосувало бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi
беруть участь у зборах то голосування по iншiй (альтернативнiй) пропозицiї з такого питання не
проводиться – така пропозицiя вважається вiдхиленою.
•Пропозицiї акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах
надаються через Секретаря зборiв.
•Збори провести протягом однiєї години без перерви.
Виступ Голови зборiв було прийнято до уваги. За цим питанням зауважень, iнших пропозицiй чи
питань не надходило. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»1 101 621 голосiв – 100 % голосiв акцiонерiв, якi беруть
участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає.За результатами голосування рiшення по
третьому процедурному (органiзацiйному) питанню прийнято одноголосно.
По третьому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв:
•На доповiдi виступаючих з окремих питань порядку денного вiдводиться до 20 хвилин.
•На вiдповiдi на запитання при обговореннi питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•На обговорення питань порядку денного вiдводиться до 10 хвилин.
•Виступаючим, якi приймають участь в обговореннi питань порядку денного надається до 10 хвилин.
•Голосування по внесених пропозицiях акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного здiйснюється
у порядку черговостi їх надходження до Голови зборiв. Якщо пропозицiя, яка поставлена на
голосування, буде вiдхилена акцiонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговостi,
пропозицiя. У разi якщо за пропозицiю проголосувало бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi беруть участь
у зборах то голосування по iншiй (альтернативнiй) пропозицiї з такого питання не проводиться – така
пропозицiя вважається вiдхиленою.
•Пропозицiї акцiонерiв з вирiшення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах
надаються через Секретаря зборiв.
•Збори провести протягом однiєї години без перерви.
По четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв оголосив питання порядку денного в черговостi, що були запропонованi
Наглядовою радою при скликаннi цих зборiв:
Порядок денний:
1.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ».
Голова зборiв запропонував прийняти та не змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного.
За вiдсутностi зауважень, iнших пропозицiй за цим питанням, Голова зборiв поставив питання про
затвердження черговостi розгляду питань порядку денного на голосування.ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»1
101 621 голосiв – 100 % голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає;
«УТРИМАЛИСЬ» Немає
За результатами голосування рiшення по четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню
прийнято одноголосно.
По четвертому процедурному (органiзацiйному) питанню ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити черговiсть розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при

скликаннi цих зборiв, а саме:
Порядок денний:
1.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ».
За вiдсутнiстю iнших процедурних (органiзацiйних) питань запропонованих до розгляду, Голова
зборiв запропонував присутнiм приступити до розгляду питань порядку денного.
По першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Голова зборiв надав слово для доповiдi по першому питанню порядку денного
Генеральному директору Товариства Распопову Р.С.
СЛУХАЛИ: Генерального директора Распопова Р.С., який доповiв, що iз АТ «Укрексiмбанк» (надалi –
Банк), з яким у Товариства є укладений Кредитний договiр № 151210К2 вiд 01.02.2010 р. (надалi –
Кредитний договiр), ведуться переговори щодо внесення змiн до Кредитного договору, зокрема,
зменшення лiмiту кредитної лiнiї на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн., а також укладення
додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв забезпечення (застави (iпотеки), пов'язаних iз
внесенням змiн до Кредитного договору. Також, Генеральний директор Товариства зазначив, що у
зв’язку зi змiнами стану фiнансового ринку у державi, враховуючи динамiчний стан виконання
зобов‘язань Товариства за укладеним кредитним договором, у майбутньому може виникнути
необхiднiсть, також, внесення й iнших змiн до Кредитного договору та договорiв забезпечення
(застави (iпотеки), зокрема, якi б зменшували фiнансове навантаження на Товариство, оскiльки iз
Банком постiйно ведуться переговори з цього приводу. Будь-якi змiни до Кредитного договору та
договорiв забезпечення (застави (iпотеки) вноситимуться шляхом укладання вiдповiдних додаткових
договорiв (додаткових угод) до Кредитного договору та договорiв забезпечення (застави (iпотеки).
Враховуючи те, що вартiсть кредиту (гранична сукупна вартiсть правочину), дорiвнює
978 617,54 тис. грн., таким чином, сума договору перевищує 25 % вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» (вартiсть активiв станом на 31.12.2015 р.
дорiвнює 3 253 235,00 тис. грн.), та сума вказаного правочину, складає близько 30,08 % вiд вартостi
активiв акцiонерного товариства.
Приймаючи до уваги те, що на даний момент рiчна фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ще не затверджена
компетентними органами акцiонерного товариства, до уваги були прийнятi данi останньої рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
За приписами частини другої статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про
надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням
наглядової ради.
Таким чином, вирiшення питання щодо укладення даних значних правочинiв (у тому числi, попереднє
надання згоди на їх вчинення) вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АПКIНВЕСТ».
Проаналiзувавши та обговоривши викладену у доповiдi Генерального директора Товариства
Распопова Р.С. iнформацiю, Головою зборiв було винесено на голосування питання про попереднє
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»1 101 621 голосiв
– 100 % голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах; «ПРОТИ» - Немає; «УТРИМАЛИСЬ» Немає.
За результатами голосування рiшення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.
По першому питанню порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:
1.Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинiв – укладення додаткових договорiв
(додаткових угод) вiдносно внесення змiн до кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010 р., а
саме – зменшення лiмiту кредитної лiнiї на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00 грн., а також
укладення додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв забезпечення (застави (iпотеки), в
тому числi, але не виключно: iпотечний договiр № 151215Z13 вiд 30.04.2015р., договiр застави №
151210Z2 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151215Z8 вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр №
151215Z7 вiд 30.04.2015 р., договiр застави № 151210Z4 вiд 01.02.2010 р., договiр застави 151215Z10
вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151210Z5 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151210Z6 вiд
01.02.2010 р., iпотечний договiр № 151210Z7 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151210Z8 вiд
01.02.2010 р., iпотечний договiр № 151210Z54 вiд 09.06.2010 р., договiр застави № 151210Z55 вiд
09.06.2010 р., iпотечний договiр № 151211Z23 вiд 31.01.2011 р., договiр застави № 151211Z30 вiд
15.02.2011 р., iпотечний договiр № 151215Z12 вiд 03.04.2015 р., договiр застави № 151215Z9 вiд
01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z15 вiд 03.04.2015 р., договiр застави № 151215Z11 вiд
01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z5 вiд 01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z3 вiд
01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z6 вiд 01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z4 вiд
01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z2 вiд 26.06.2015 р., договiр застави № 151215Z1 вiд
01.04.2015 р., договiр застави № 151212Z9 вiд 22.02.2012 р., укладених мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та
АТ «Укрексiмбанк», а також внесення iнших змiн до вказаних договорiв в зв’язку iз внесенням змiн
до Кредитного договору, в яких виникне необхiднiсть iз визначенням доцiльностi таких змiн
Генеральним директором ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распоповим Романом Сергiйовичем самостiйно, на

власний розсуд протягом року - з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв i до 13.02.2018 р.
Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення
Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства
та чинним законодавством України вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, зокрема:
- правочинiв щодо внесення будь-яких змiн до кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010,
укладеного мiж Товариством та АТ «Укрексiмбанк» (далi - Кредитний договiр) в межах сукупної
граничної вартостi Кредитного договору на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного
мiльярда) гривень окремо за кожним правочином;
- правочинiв щодо укладання договорiв застави/ iпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору
та правочинiв щодо внесення змiн до таких договорiв на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000,
00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним правочином;
- правочинiв щодо розiрвання, внесення змiн та доповнень до договорiв застави/ iпотеки, укладених в
забезпечення Кредитного договору на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного
мiльярда) гривень окремо за кожним правочином;
- укладання кредитних договорiв (в разi потреби зi сторони Товариства), вiдповiдних договорiв
забезпечення (застави / iпотеки / поруки) та правочинiв щодо внесення змiн до таких договорiв
граничною вартiстю кожного правочину на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного
мiльярда) гривень окремо за кожним правочином.
2.Надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распопову Роману Сергiйовичу або за його
дорученням iншiй особi повноваження щодо вчинення правочинiв, в тому числi, але не виключно,
укладання та пiдписання вказаних додаткових договорiв (додаткових угод) до кредитного договору №
151210К2 вiд 01.02.2010 р. та до договорiв забезпечення (застави (iпотеки); кредитних договорiв,
вiдповiдних договорiв забезпечення (застави / iпотеки / поруки) та правочинiв щодо внесення змiн до
таких договорiв граничною вартiстю кожного правочину на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000
000, 00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним правочином, з правом визначати умови, не
визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.
Голова зборiв оголосив присутнiм, що всi питання порядку денного розглянутi повнiстю, рiшення за 1
питанням порядку денного прийнято. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ»
вважаються такими, що вiдбулися.
З огляду на вищевикладене, Голова зборiв подякував присутнiм за плiдну роботу та оголосив збори
закритими.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

159/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000066633

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

100.000

1101621

110162100.000

100.000000000000

07.05.2010

Опис

Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Протягом звiтного перiоду цiннi папери емiтента у
лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не перебували, додаткова емiсiя не вiдбувалась. Цiннi папери емiтента розмiщенi у повному обсязi
наступним чином: юридична особа - власник цiнних паперiв емiтента у загальнiй кiлькостi 1079589 штук, що складає частку у статутному
капiталi емiтента 98,000038 %, фiзична особi - власник цiнних паперiв емiтента у загальнiй кiлькостi 22032 штук, що складає частку у
статутному капiталi емiтента 1,999961%.

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:

3194758

3288855

13449

17548

3208107

3306403

будівлі та споруди

2886090

2981906

0

0

2886090

2981906

машини та
обладнання

275471

267405

5402

13037

280873

280442

транспортні засоби

23714

28699

7947

4511

31661

33210

0

0

0

0

0

0

інші

9483

10845

0

0

9483

10845

2. Невиробничого
призначення:

5902

48

0

0

5902

48

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

5902

48

0

0

5902

48

0

0

0

0

0

0

3200660

3288903

13449

17548

3214009

3306451

земельні ділянки

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.
Основнi засоби групи транспортнi засоби, машини та обладнання (графа орендованi) перебувають у Товариства у фiнансовiй орендi.
За даними примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма 5):
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 0,00 тис. грн..
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) складає 116162 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених внаслiдок надзвичайних подiй складає 0,00 тис. грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду складає 30 673 тис. грн.
Вартiсть основних засобiв, призначених для продажу складає 880 тис. грн.

Переоцiнена (первiсна) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 37635 тис. грн.
Первiсна вартiсть (залишок на кiнець року) групи основних засобiв – будiвлi та споруди - складає 3 556 737 тис. грн.; сума нарахованого зносу
складає 574 831 тис. грн.; ступiнь використання складає 99,4 %.; ступiнь зносу складає 16,2 %; суттєва змiна вартостi зумовлена дооцiнкою та
придбанням нових об’єктiв; термiни та умови використання – 30-50 рокiв в залежностi вiд iндивiдуальних характеристик кожного об’єкту,
використання здiйснюється за цiльовим призначенням об’єктiв, здiйснюється поточний ремонт та технiчне обслуговування об’єктiв.
Вiдповiдно до примiток до рiчної фiнансової звiтностi первiсна вартiсть (залишок на кiнець року) групи основних засобiв – машини та обладнання складає 428 786 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 148 344 тис. грн.; ступiнь використання складає 78,9%; ступiнь зносу складає 34,6 %;
суттєва змiна вартостi зумовлена придбанням нових об’єктiв, термiни та умови використання – 4-30 рокiв залежно вiд виду машин та обладнання,
характеристик, встановлених заводом-виробником, використовуються за своїм прямим призначенням, здiйснюється модернiзацiя, поточний ремонт
та технiчне обслуговування об’єктiв.
Вiдповiдно до примiток до рiчної фiнансової звiтностi первiсна вартiсть (залишок на кiнець року) групи основних засобiв – транспортнi засоби складає 51 787 тис. грн.; сума нарахованого зносу складає 18 577 тис. грн.; ступiнь використання складає 98,3%; ступiнь зносу складає 35,9 %; суттєва
змiна вартостi зумовлена придбанням нових об’єктiв, термiни та умови використання – 15-20 рокiв, транспортнi засоби використовуються у
вiдповiдностi до характеристик, встановлених заводом-виробником, здiйснюється модернiзацiя, поточне обслуговування та ремонт, замiна запасних
частин, тощо.
Вiдповiдно до примiток до рiчної фiнансової звiтностi первiсна вартiсть (залишок на кiнець року) групи основних засобiв – iншi основнi засоби (
iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, багаторiчнi насадження, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, iншi ) – складає 35 168 тис. грн.; сума
нарахованого зносу складає 24 323 тис. грн.; ступiнь використання складає 92,8%; ступiнь зносу складає 69,2%; суттєва змiна вартостi зумовлена
придбанням нових об’єктiв, термiни та умови використання - 3-30 рокiв залежно вiд виду основних засобiв, використання основних засобiв
здiйснюється вiдповiдно до призначення та особливостей експлуатацiї, здiйснюється модернiзацiя, своєчасний ремонт та обслуговування.
Вiдповiдно до примiток до рiчної фiнансової звiтностi первiсна вартiсть групи основних засобiв – iнвестицiйна нерухомiсть - складає 56 тис. грн.,
сума нарахованого зносу складає 8 тис. грн.. ступiнь зносу складає 14,3%, суттєва змiна вартостi вiдбулась за рахунок переведення значної кiлькостi
об’єктiв до складу будiвель i споруд у зв’язку з припиненням договорiв оперативної оренди, термiни та умови використання - 30-50 рокiв в
залежностi вiд iндивiдуальних характеристик кожного об’єкту, використання здiйснюється за цiльовим призначенням об’єктiв. До iнвестицiйної
нерухомостi вiднесенi будiвлi та споруди магазинiв, якi переданi в оперативну оренду iншим суб’єктам господарювання та за якi Товариство отримує
орендну плату.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

3178217

2117910

Статутний капітал (тис. грн.)

110162

110162

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

110162

110162

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства
розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.

Висновок

За звiтний перiод: Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 3 178 217 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 110 162 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155

Цивiльного кодексу України
За попереднiй перiод: Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 2 117 910 тис.грн. Статутний капiтал дорiвнює 110 162 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155
Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток
річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

18991

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1960285

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

1979276

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

До складу "Iншi зобов'язання" включенi:
процентна позика вiд нерезидента – 1 318 598 тис.грн., вiдсотки на позику нерезидента – 201 507 тис.грн., зобов’язання з фiнансової
оренди – 2 555 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 127 003 тис.грн., за розрахунками зi

страхування – 3 974 тис.грн., з оплати працi – 13 480 тис.грн. поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 1 030
тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв– 2 893 тис.грн., доходи майбутнiх перiодiв – 286 610 тис.грн.,
iншi поточнi зобов’язання 2 635 тис грн, а саме: розрахунки з кредиторами по майновим правам (роялтi) – 92 тис.грн, розрахунки з
кредиторами по виконавчим листам – 154 тис.грн, вiдсотки з фiнансової оренди – 2 тис.грн., податковий кредит –2 279 тис.грн.,
розрахунки з кредиторами по претензiям – 107 тис.грн., iншi зобов’язання – 1 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

1

13.02.2017

Позачерговi загальнi
збори акцiонерiв
(Протокол
позачергових загальних
зборiв акцiонерiв № 14
вiд 13.02.2017 р.)

5000000.00

3253235.00

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

153.69

- правочини
щодо внесення
змiн до
кредитного
договору №
151210К2 вiд
01.02.2010р., а
саме –
зменшення
лiмiту кредитної
лiнiї на 224 000
000,00 грн. до
476 000 000,00
грн. укладеного
мiж ПрАТ
«АПК-IНВЕСТ»
та АТ
«Укрексiмбанк»
(далi Кредитний
договiр) в межах
сукупної
граничної
вартостi
Кредитного

15.02.2017

www.apkinvest.com.ua

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

договору, окремо
за кожним
правочином, а
також укладення
додаткових
договорiв
(додаткових
угод) до
договорiв
забезпечення
(застави
(iпотеки), в тому
числi, але не
виключно:
iпотечний
договiр №
151215Z13 вiд
30.04.2015р.,
договiр застави
№ 151210Z2 вiд
01.02.2010 р.,
договiр застави
№ 151215Z8 вiд
01.04.2015 р.,
iпотечний
договiр №
151215Z7 вiд
30.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151210Z4 вiд
01.02.2010 р.,
договiр застави
151215Z10 вiд

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

01.04.2015 р.,
iпотечний
договiр №
151210Z5 вiд
01.02.2010 р.,
договiр застави
№ 151210Z6 вiд
01.02.2010 р.,
iпотечний
договiр №
151210Z7 вiд
01.02.2010 р.,
договiр застави
№ 151210Z8 вiд
01.02.2010 р.,
iпотечний
договiр №
151210Z54 вiд
09.06.2010 р.,
договiр застави
№ 151210Z55 вiд
09.06.2010 р.,
iпотечний
договiр №
151211Z23 вiд
31.01.2011 р.,
договiр застави
№ 151211Z30 вiд
15.02.2011 р.,
iпотечний
договiр №
151215Z12 вiд
03.04.2015 р.,

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

договiр застави
№ 151215Z9 вiд
01.04.2015 р.,
iпотечний
договiр №
151215Z15 вiд
03.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151215Z11 вiд
01.04.2015 р.,
iпотечний
договiр №
151215Z5 вiд
01.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151215Z3 вiд
01.04.2015 р.,
iпотечний
договiр №
151215Z6 вiд
01.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151215Z4 вiд
01.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151215Z2 вiд
26.06.2015 р.,
договiр застави
№ 151215Z1 вiд
01.04.2015 р.,
договiр застави
№ 151212Z9 вiд
22.02.2012 р.,

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

укладених мiж
ПрАТ «АПКIНВЕСТ» та АТ
«Укрексiмбанк»,
а також внесення
iнших змiн до
вказаних
договорiв в
зв’язку iз
внесенням змiн
до Кредитного
договору, в яких
виникне
необхiднiсть. правочини щодо
внесення будьяких змiн до
кредитного
договору №
151210К2 вiд
01.02.2010р.,
укладеного мiж
ПрАТ «АПКIНВЕСТ» та АТ
«Укрексiмбанк»
в межах сукупної
граничної
вартостi
Кредитного
договору на
рiвнi, що не
перевищуватиме
1 000 000 000, 00

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

(одного
мiльярда)
гривень окремо
за кожним
правочином. правочини щодо
укладання
договорiв
застави/ iпотеки/
поруки в
забезпечення
Кредитного
договору №
151210К2 вiд
01.02.2010р.,
укладеного мiж
ПрАТ «АПКIНВЕСТ» та АТ
«Укрексiмбанк»,
та правочинiв
щодо внесення
змiн до таких
договорiв на
рiвнi, що не
перевищуватиме
1 000 000 000, 00
(одного
мiльярда)
гривень окремо
за кожним
правочином. правочини щодо
розiрвання,

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

внесення змiн та
доповнень до
договорiв
застави/iпотеки,
укладених в
забезпечення
Кредитного
договору
151210К2 вiд
01.02.20102010р.,
укладеного мiж
ПрАТ «АПКIНВЕСТ» та АТ
«Укрексiмбанк»
на рiвнi, що не
перевищуватиме
1 000 000 000, 00
(одного
мiльярда)
гривень окремо
за кожним
правочином. укладання
кредитних
договорiв (в разi
потреби зi
сторони
Товариства),
вiдповiдних
договорiв
забезпечення
(застави / iпотеки
/ поруки) та

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

правочинiв щодо
внесення змiн до
таких договорiв
граничною
вартiстю
кожного
правочину на
рiвнi, що не
перевищуватиме
1 000 000 000, 00
(одного
мiльярда)
гривень окремо
за кожним
правочином.
Опис:
13.02.2017 за результатами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 14 вiд 13.02.2017 р.) загальними
зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» (далi також - Товариство) протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства i до 13.02.2018 р., наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним
законодавством України вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; надання Генеральному директору Товариства Распопову Роману Сергiйовичу або за його
дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови,
не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
- правочини щодо внесення змiн до кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010р., а саме – зменшення лiмiту кредитної лiнiї на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00
грн. укладеного мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та АТ «Укрексiмбанк» (далi - Кредитний договiр) в межах сукупної граничної вартостi Кредитного договору, окремо за кожним
правочином, а також укладення додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв забезпечення (застави (iпотеки), в тому числi, але не виключно: iпотечний договiр №
151215Z13 вiд 30.04.2015р., договiр застави № 151210Z2 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151215Z8 вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z7 вiд 30.04.2015 р.,
договiр застави № 151210Z4 вiд 01.02.2010 р., договiр застави 151215Z10 вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151210Z5 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151210Z6 вiд
01.02.2010 р., iпотечний договiр № 151210Z7 вiд 01.02.2010 р., договiр застави № 151210Z8 вiд 01.02.2010 р., iпотечний договiр № 151210Z54 вiд 09.06.2010 р., договiр
застави № 151210Z55 вiд 09.06.2010 р., iпотечний договiр № 151211Z23 вiд 31.01.2011 р., договiр застави № 151211Z30 вiд 15.02.2011 р., iпотечний договiр № 151215Z12 вiд
03.04.2015 р., договiр застави № 151215Z9 вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z15 вiд 03.04.2015 р., договiр застави № 151215Z11 вiд 01.04.2015 р., iпотечний
договiр № 151215Z5 вiд 01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z3 вiд 01.04.2015 р., iпотечний договiр № 151215Z6 вiд 01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z4 вiд
01.04.2015 р., договiр застави № 151215Z2 вiд 26.06.2015 р., договiр застави № 151215Z1 вiд 01.04.2015 р., договiр застави № 151212Z9 вiд 22.02.2012 р., укладених мiж

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

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

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

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та АТ «Укрексiмбанк», а також внесення iнших змiн до вказаних договорiв в зв’язку iз внесенням змiн до Кредитного договору, в яких виникне
необхiднiсть.
- правочини щодо внесення будь-яких змiн до кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010р., укладеного мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та АТ «Укрексiмбанк» в межах
сукупної граничної вартостi Кредитного договору на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним правочином.
- правочини щодо укладання договорiв застави/ iпотеки/ поруки в забезпечення Кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010р., укладеного мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ»
та АТ «Укрексiмбанк», та правочинiв щодо внесення змiн до таких договорiв на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним
правочином.
- правочини щодо розiрвання, внесення змiн та доповнень до договорiв застави/iпотеки, укладених в забезпечення Кредитного договору 151210К2 вiд 01.02.20102010р.,
укладеного мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та АТ «Укрексiмбанк» на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним правочином.
- укладання кредитних договорiв (в разi потреби зi сторони Товариства), вiдповiдних договорiв забезпечення (застави / iпотеки / поруки) та правочинiв щодо внесення змiн
до таких договорiв граничною вартiстю кожного правочину на рiвнi, що не перевищуватиме 1 000 000 000, 00 (одного мiльярда) гривень окремо за кожним правочином.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 5000000.00 тис. грн.. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р. (станом на
дату проведення зазначених загальних зборiв фiнансова звiтнiсть за 2016 р. ще не затверджена компетентними органами акцiонерного Товариства) – 3253235,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 153,69%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 101 621, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 1 101 621, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 101 621 (100%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%),
кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

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

13.02.2017

15.02.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Покровська фiлiя Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«МАКАУДИТСЕРВIС»

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

41418734

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

85300, вул. Прокоф’єва, м. Покровськ, Донецької областi, б. 115, оф.1

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

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0646
01.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного Акцiонерного
Товариства «АПК-IНВЕСТ» станом на 31.12.2017 року, його
фiнансовi результати, i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку.

Номер та дата договору на проведення аудиту

22
15.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.02.2018
27.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

9000.00

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

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв

Так

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

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

Нi

Інше (зазначити)

Нi

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

Черговi загальнi збори
були проведенi
Позачерговi загальнi збори
були проведенi

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

1

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

0

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 (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку

Оцiнка роботи наглядової ради (окремо по кожному члену Наглядової ради) додатково не
здiйснювалася, окрiм розгляду роботи Наглядової ради в межах рiчного звiту Наглядової ради на
рiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами розгляду звiту Наглядової ради, було визнано
роботу Наглядової ради ефективною та такою, що вiдповiдає iнтересам акцiонерiв.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради за
перiод її дiяльностi жодних
комiтетiв не створювалось та не
функцiонувало

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради за
перiод її дiяльностi жодних
комiтетiв не створювалось та не
функцiонувало

У складi Наглядової ради за перiод її дiяльностi жодних комiтетiв не створювалось та не
функцiонувало
У складi Наглядової ради за перiод її дiяльностi жодних комiтетiв не створювалось та не
функцiонувало
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

Розмiр винагороди визначений
цивiльно-правовим договором,
укладеним з членом Наглядової
ради

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): Член Наглядової ради не повинен мати заборону суду займатися
певними видами дiяльностi, не мати непогашеної (незнятої) судимостi за вчинення
корисливих злочинiв (крадiжка, хабарництво, шахрайство).

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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 способу ознайомлення
нового члена Наглядової ради iз
своїми правами та обов'язками не
передбачено.

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

ні

кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років?
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

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

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

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
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Ні
X

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):

Документи (положення) про iншi
органи управлiння та контролю,
цiннi папери Товариства, порядок
розподiлу прибутку, тощо,
вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Рiшення про затвердження
зовнiшнього аудитора приймалося
Наглядовою радою

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Припинення договору

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада

X
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи, нiж зазначенi вище
не здiйснювали перевiрку
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у минулому
роцi

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)

Ревiзiйна комiсiя у Товариствi не
створена.

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 способу залученя iнвестицiй протягом наступних трьох
рокiв Товариство не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

34626750

за КОАТУУ 1422780000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.11

2148

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
ВУЛИЦЯ ШОПЕНА, буд. 1-А, с. РIВНЕ,
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА
обл., 85325

Адреса

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

653

521

первісна вартість

1001

1359

1520

накопичена амортизація

1002

706

999

Незавершені капітальні інвестиції

1005

36744

40396

Основні засоби:

1010

3208107

3306403

первісна вартість

1011

3821879

4072478

знос

1012

613772

766075

Інвестиційна нерухомість:

1015

5902

48

первісна вартість

1016

6939

56

знос

1017

1037

8

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

50090

63852

первісна вартість

1021

80979

94740

накопичена амортизація

1022

30889

30888

1030

136334

174358

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

8148

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

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

3437830

3593726

Запаси

1100

429902

544661

Виробничі запаси

1101

185002

290155

Незавершене виробництво

1102

181210

210198

Готова продукція

1103

63669

44299

Товари

1104

21

9

Поточні біологічні активи

1110

280935

421885

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

147521

193889

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

8003

18153

з бюджетом

1135

22

22

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

75211

341699

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8357

11015

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26698

25817

Готівка

1166

242

214

Рахунки в банках

1167

25563

24669

Витрати майбутніх періодів

1170

5277

5782

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

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

1214

395

Усього за розділом II

1195

983140

1563318

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

1200

90

449

Баланс

1300

4421060

5157493
На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

110162

110162

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1612603

1741608

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

12128

24751

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

383017

1301696

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

()

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

()

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

2117910

3178217

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

130000

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1434319

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, у тому числі:

1530

0

0

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

1531

0

0

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

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

1564319

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

304473

1321153

за товари, роботи, послуги

1615

94939

127003

за розрахунками з бюджетом

1620

16298

18991

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2998

3974

за розрахунками з оплати праці

1630

8708

13480

за одержаними авансами

1635

339

1030

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

7883

2893

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

294143

286610

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9050

204142

Усього за розділом IІІ

1695

738831

1979276

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

4421060

5157493

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Рядки 1000-1002 мiстять вiдомостi про первiсну,
залишкову вартiсть, суми накопиченої амортизацiї
нематерiальних активiв за групами, зокрема, прав на
використання програмного забезпечення, сортiв насiння та
iнше.
Рядок 1005 мiстить вiдомостi про назавершенi капiтальнi
iнвестицiї, зокрема в необоротнi активи на будiвництво,
реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що
збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть необоротних
активiв), виготовлення, створення, вирощування,
придбання об'єктiв основних засобiв, нематерiальних
активiв, довгострокових бiологiчних активiв (у тому числi
необоротних матерiальних активiв, призначених для
замiни дiючих, i устаткування для монтажу)
Рядки 1010-1012 мiстять вiдомостi про первiсну,

залишкову вартiсть, а також вартiсть зносу власних та
отриманих на умовах фiнансового лiзингу об'єктiв, якi
вiднесенi до складу основних засобiв. У цiй статтi також
наводиться вартiсть iнших необоротних матерiальних
активiв.
Рядки 1015-1017 мiстять вiдомостi про первiсну,
залишкову вартiсть, а також суми зносу iнвестицiйної
нерухомостi.
Рядки 1020-1022 мiстять вiдомостi щодо первiсної,
залишкової вартостi, а також суми накопиченої
амортизацiї довгострокових бiологiчних активiв, тобто
таких, що дають сiльськогосподарську продукцiю та/або
додатковi бiологiчнi активи, приносять в iнший спосiб
економiчнi вигоди протягом перiоду, що перевищує 12
мiсяцiв (свиноматки та хряки порiд "петрен", "макстер",
"велика бiла", «галлiя», «редон»).
Рядок 1030 мiстить вiдомостi про довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї , якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств.
Рядок 1040 мiстить вiдомостi щодо дебiторської
заборгованостi, яка не виникає в ходi нормального
операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу.
Рядки 1100-1104 балансу мiстять вiдомостi щодо вартостi
запасiв Товариства, до складу яких вiдноситься виробничi
запаси (запасiв малоцiнних та швидкозношуваних
предметiв, сировини, основних i допомiжних матерiалiв,
палива, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих
виробiв, запасних частин, будiвельних матерiалiв та iнших
матерiалiв, призначених для споживання в ходi
нормального операцiйного циклу), незавершене
виробництво (витрати на незавершене виробництво i
незавершенi роботи (послуги), а також вартiсть
напiвфабрикатiв власного виробництва), готова продукцiя
(вартiсть запасiв виробiв на складi, обробка яких закiнчена
та якi пройшли випробування, приймання, укомплектованi
згiдно з умовами договорiв iз замовниками i вiдповiдають
технiчним умовам i стандартам), товари.
Рядок 1110 мiстить вiдомостi щодо вартостi поточних
бiологiчних активiв (молодняк свиней на вирощуваннi i
вiдгодiвлi).
Рядок 1125 мiстить вiдомостi щодо заборгованостi
покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари,
роботи або послуги (дебiторська заборгованiсть, крiм
заборгованостi, яка забезпечена векселем).
Рядок 1130 балансу мiстить вiдомостi щодо суми авансiв,
наданих iншим пiдприємствам у рахунок наступних
платежiв.
Рядок 1135 мiстить показники дебiторської заборгованостi
фiнансових i податкових органiв, а також переплата за
податками, зборами та iншими платежами до бюджету
(податок на прибуток з доходiв нерезидента, податок на
доходи фiзичних осiб тощо).

Рядок 1145 мiстить вiдомостi щодо заборгованостi
пов'язаних сторiн та дебiторської заборгованостi iз
внутрiшнiх розрахункiв, зокрема мiж учасниками групи.
Рядок 1155 мiстить вiдомостi щодо суми iншої
дебiторської заборгованостi, зокрема, позики, суми
розрахункiв за претензiями, розрахунки за заставну тару,
за соцiальним страхуванням, розрахунки з пiдзвiтними
особами.
Рядки 1165, 1166, 1167 мiстять вiдомостi щодо готiвки в
касi пiдприємства, грошей на поточних та iнших рахунках
у банках, якi можуть бути вiльно використанi для
поточних операцiй, а також грошових коштiв в дорозi.
Рядок 1170 мiстить вiдомостi щодо витрат майбутнiх
перiодiв, до яких Товарисвтом вiднесено абонентське
обслуговування програмного забезпечення, страхування,
реєстрацiя та пiдтримка доменного iменi, пiдписка на
перiодичнi видання, понаднормативнi та постiйнi
нерозподiленi загальновиробничi витрати.
Рядок 1190 мiстить вiдомостi щодо вартостi iнших
оборотних активiв, до яких Товариством вiднесено,
зокрема, податковi зобов'язання з ПДВ, податковий кредит
з ПДВ, вартiтсь поштових марок, проїзних квиткiв.
Рядок 1200 мiстить вiдомостi щодо вартостi необоротних
активiв та груп вибуття, утримуваних для продажу.
Рядок 1400 мiстить вiдомостi щодо зафiксованої в
установчих документах суми статутного капiталу.
Рядок 1405 мiстить вiдомостi щодо суми суми дооцiнки
вартостi необоротних активiв.
У рядку 1415 зазначений розмiр резеврного капiталу,
сформованого у порядку чинного законодавства та
Статуту Товариства.
У рядку 1420 Нерозподiлений прибуток (непокритий
збуток) Товариством зазначена сума нерозподiленого
прибутку на початок звiтного перiоду та на кiнець звiтного
перiоду.
Рядок 1510 балансу мiстить суму заборгованостi
пiдприємства банкам за отриманим вiд них позиками, яка
не є поточним зобов'язанням.
Рядок 1515 балансу мiстить вiдомостоi щодо наявностi
iнших довгострокових зобов'язань, що витiкають, зокрема,
з фiнансового лiзингу, позик, тощо.
Рядок 1610 балансу мiстить вiдомостi щодо поточної
кредиторської заборгованостi за довгостроковими
зобов'язаннями пiдприємства, зокрема з фiнансового
лiзингу, позик.
Рядок 1615 мiстить вiдомостi щодо кредиторської
заборгованостi за товари, роботи послуги постачальникам
i пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та
отриманi послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої
векселями).
Рядки 1620, 1625, 1630, 1635 мiстять вiдомостi щодо суми
поточної кредиторської заборгованостi, зокрема, суми
авансiв, одержаних вiд iнших осiб у рахунок наступних

поставок продукцiї, виконання робiт (послуг), суми за
податками, зборами та iншими платежами до бюджету
единий податок 4 групи, податок на доходи фiзичних осiб,
ПДВ, єдиний соцiальний внесок, екологiчний податок,
податок на нерухомiсть, плата за землю, вiйськовий збiр),
сума заборгованостi за вiдрахуваннями за страхуванням
майна пiдприємства, заробiтної плати працiвникам.
Рядок 1645 балансу мiстить вiдомостi щодо поточної
кредиторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв
(заборгованостi пiдприємства пов’язаним сторонам).
Рядок 1665 балансу мiстить вiдомостi щодо доходiв
майбутнiх перiодiв, зокрема, компенсацiй за державними
цiльовими програмами щодо чаткового вiдшкодування
вартостi будiвництва та реконструкцiї основних засобiв,
часткове вiдшкодування вартостi с/г технiки, а також
заборгованiсть за договором вiдступлення права вимоги,
що пiдглягає погашенню у майбутнiх перiодах
Рядок 1690 балансу мiстить вiдомостi щодо наявностi
iнших поточних зобов'язань, зокрема, розрахункiв за
виконавчими листами, вiдсотках по позикам, розрахункiв
по претензiям та податкового кредиту з ПДВ.
Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГIЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУКУР МАРИНА ВАСИЛIВНА

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

34626750

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

2664049

1932182

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

( 2258538 )

( 1643092 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

405511

289090

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

855889

427853

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

755831

341802

Адміністративні витрати

2130

( 55481 )

( 42507 )

Витрати на збут

2150

( 143573 )

( 99826 )

Інші операційні витрати

2180

( 46443 )

( 39321 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

( 1865 )

( 5814 )

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1015903

535289

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

38024

36033

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

120489

188976

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 95929 )

( 174032 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 189395 )

( 333813 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

889092

252453

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

889092

252453

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

171215

1029881

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

171215

1029881

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

171215

1029881

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1060307

1282334

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1262337

1064490

Витрати на оплату праці

2505

218704

166172

Відрахування на соціальні заходи

2510

44500

33375

Амортизація

2515

120151

105533

Інші операційні витрати

2520

354688

287675

Разом

2550

2000380

1657245

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Рядок 2120 Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати"
мiстить данi щодо Iнших операцiйних доходiв, до яких
Товариством вiднесено:
Дохiд вiд первiсного визнання та змiни вартостi ТПВ та с/г
продукцiї, якi облiковуються за справедливою вартiстю
755 831 429,54 грн.
Дохiд вiд купiвлi/продажу iноземної валюти 80 969,39 грн.
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 3 553 954,63
грн.
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2 669 252,19 грн.
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 2 691 636,82 грн.
Отриманi пенi, штрафи,неустойки 3 219 707,62 грн.
Вiдшкодування шкоди матерiально-вiдповiдальними
особами 53 130,57 грн.
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 203
011,91 грн.
Дохiд вiд безоплатно отриманих оборотних активiв 261
787,66 грн.
ДБА тваринництва, оцiненi за первiсною вартiстю 1 176,00
грн.
Оприбуткування надлишкiв ТМЦ, ПФ i готової продукцiї,
вiдходiв за результатами iнвентаризацiї, оприбуткування
вторсировини 1 876 568,24 грн.
Дохiд вiд зменшення контрагентом вартостi ранiше
поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 102 697,41
грн.
Оприбуткування ковбасного брухту пiсля експериментiв
127 233,13 грн.
Вiдсотки по депозиту i на залишок коштiв на банкiвських
рахунках 425 128,33 грн.
Надлишок по iнкасацiї 100 грн.
Послуги автостоянки 8 066,71 грн.
Навантажувально-розвантажувальнi роботи 41 496,15 грн.
Транспортнi послуги 195 316,46 грн.
Дохiд вiд вiдшкодування шкоди за претензiями 436 352,31
грн.
Дохiд вiд страхового вiдшкодування за договорами
страхування майна 732 317,48 грн
Бюджетна с/х дотацiя по ПДВ 83 342 424,83 грн.

Компенсацiя середнього заробiтку працiвникам,
призваним на ВС пiд час мобiлiзацiї 29 981,87 грн.
Списання податкового боргу по безнадiйнiй
заборгованостi 5 672,68 грн.
Iншi 10,93 грн.
Рядок 2180 Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати"
мiстить вiдомостi щодо Iнших операцiйних витрат, до
яких Товариством включено:
Витрати вiд первiсного визнання та змiни вартостi активiв,
якi облiковуються за справедливою вартiстю 1 865 353,20
грн.
Витрати при купiвлi/продажу iноземної валюти 618 171,77
грн.
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 6 129
414,46 грн.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 782
434,27 грн.
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 3 447 072,50 грн.
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 2 206 680,27 грн.
Визнанi пенi, штрафи та неустойки 827 594,62 грн.
Перевищення залишкової вартостi реалiзованих
необоротних активiв та ДБА над їх справедливою
вартiстю 2 294 825,37 грн.
Амортизацiя необоротних активiв, переданих в оренду 398
897,49 грн.
Амортизацiя iнших необоротних активiв 1 194,30 грн.
Ремонт основних засобiв, переданих в оренду 10 815,00
грн.
ТМЦ, використанi не в господарськiй дiяльностi 2 377
826,19 грн.
Витрати вiд збiльшення контрагентом вартостi ранiше
поставлених ТМЦ, списаних у виробництво 167 350,15
грн.
Наднормативниi витрати ГСМ 1 192 733,90 грн.
Втрати вiд браку при виробництвi 3 566 516,64 грн.
Проїзднi квитки невиробничого характеру 15 962,48 грн.
Списання помилково перерахованої суми пiдприємству на
неконтрольованiй територiї 10 000,00 грн.
Сума не визнаних ФСС лiкарняних 3 670,10 грн.
Страхування 40 277,44 грн.
ПДФО з iнших доходiв 18% (дод. благо – проїзний квиток)
104,27 грн.
Воєнний збiр 1,5 % (дод. благо – проїзний квиток) 8,69
грн.
Оренда земельної дiлянки, переданої в суборенду 11,76
грн.
Списання безнадiйних податкових зобов’язань 1 204,51
грн.
Списання безнадiйного податкового кредиту 1 623 977,06
грн.
Єдиний соцiальний внесок 3 412 406,92 грн.
Заробiтна плата (виплати за невiдпрацьований час) 13 082
441,47 грн.

Реєстрацiя договорiв оренди земельних дiлянок 11 340,00
грн.
Оренда земельного паю 39 478,32 грн.
Бiржовi послуги 36 919,27 грн.
Вода * (невиробничi витрати) 270 631,31 грн.
Виготовлення технiчної документацiї по землеустрою
746,41 грн.
Органiзацiя святкових заходiв 445 626,01 грн.
Проживання у гуртожитку 91 888,33 грн.
Розмiщення iнформацiї у виданнях 1 900,00 грн.
Розрахункове обслуговування 18,27 грн.
Електроенергiя * 117 975,99 грн.
Авiоперелiт (невироб. характеру) 10 810,00 грн.
Медогляд спiвробiтникiв 2118,79 грн
Нотарiальнi послуги * 29 900 грн.
Оренда примiщення * 305 119,92 грн.
Транспортнi послуги * (невиробничi витрати) 348 690,42
грн.
ТО i утримання легкового автомобiля, переданого в
оренду 825,00 грн.
Воєнний збiр iз iнших доходiв 1,5 % (ФОП з реєстрацiєю
на неконтрольованiй територiї) 33,54 грн.
Податок з доходiв фiзичних осiб 18% (ФОП з реєстрацiєю
на неконтрольованiй територiї) 402,48 грн.
Вiдшкодування шкоди 4 672,59 грн.
Судовий збiр (компенсацiя по рiшенню суду) 50 848,19
грн.
Податковi зобов'язання на суму наданої продукцiї для
проведення презентацiй та промо-акцiй i рекламних
матерiалiв 37363,37 грн.
Податковi зобов'язання на суму недостач i псування
цiнностей 525049,70 грн.
Податковi зобов’язання на суму переводу виробничих
активiв в невиробничi 33 674,84 грн.
Податковi зобов'язання, донарахованi в результатi змiни
цiни при поверненнi готової продукцiї 0,17 грн.
Iншi 7,82 грн.
Рядок 2240 Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати"
мiстить данi про Iншi доходи, до яких включенi:
Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 85 846 553,92
грн.
Дохiд вiд цiльового фiнансування (часткова компенсацiя
вартостi будiвництва) 7 515 849,36 грн.
Дохiд вiд цiльового фiнансування (часткова компенсацiя
вартостi с / г технiки) 17 545,68 грн.
Дооцiнка основних засобiв 906 833,23 грн.
Оприбуткування надлишкiв МНМА 9 077,00 грн.
Дохiд вiд отриманих ТМЦ в результатi демонтажу
основних засобiв 40 312,91грн.
Дохiд вiд отриманих ТМЦ в результатi лiквiдацiї основних
засобiв 13 624,63 грн.
Дохiд вiд отриманих ТМЦ в результатi лiквiдацiї МНМА
12 134,04 грн.

Вибракування тварин 26 126 592,41 грн.
Рядок 2270 Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати"
мiстить вiдомостi про Iншi витрати, якi складаються з:
Втрати вiд зменшення корисностi активiв 13 510
619,02грн.
Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць 134 102 254,26
грн.
Уцiнка основних засобiв 8 993 076,61 грн.
Демонтаж необоротних активiв: 40 128,60 грн.
Лiквiдацiя необоротних активiв: 389 776,88 грн.
Лiквiдацiя МНМА: 6 334,22 грн.
Вибуття ДБА тваринництва: 28 244 592,27 грн.
Загибель посiвiв люцерни 1 993,96 грн.
Благодiйнiсть 4 106 508,38 грн.
Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГIЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУКУР МАРИНА ВАСИЛIВНА

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

34626750

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2872705

2259845

Повернення податків і зборів

3005

56

1

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

83372

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

83372

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

229597

59472

Надходження від повернення авансів

3020

1145

940

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

234

168

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

376

0

Надходження від операційної оренди

3040

2969

625

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

6194

8517

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1485919 )

( 1151293 )

Праці

3105

( 172390 )

( 133029 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 43592 )

( 34371 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 279205 )

( 125106 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 216362 )

( 80136 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 287112 )

( 266995 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 734 )

( 1100 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 4347 )

(7)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 74608 )

( 53778 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

848741

563889

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1236

259

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

62897

111216

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

86

420

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 30008 )

( 16279 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 374521 )

( 207123 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-340310

-111507

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1750

4000

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

435658

305143

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 66859 )

( 141754 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 8385 )

( 2161 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(3)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-509152

-445061

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-721

7321

Залишок коштів на початок року

3405

26698

19374

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-160

3

Залишок коштів на кінець року

3415

25817

26698

Примітки

Рядок 3095 Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв"
мiстить вiдомостi про iншi надходження, до яких
включено:
13 680,65 - повернення витрат на вiдрядження
158 801,74 - вiдшкодування шкоди, недопоставка
продукцiї, суд. збiр
80 969,39- дохiд вiд купiвлi-продажу валюти
11 997,17- повернення з/п
440 760,87- страхове вiдшкодування
1 074,33- повернення алiментiв
666,00- повернення помилково перерахованих коштiв
336 091,82- повернення помилково/зайво перерахованих
грошових коштiв, перерахування грошових коштiв
контрагентами за повернення товару, надану знижку
184 243,72- повернення оплат за оренду паю
191 525,14- вiдсотки по депозиту
951 405,01- реалiзацiя оборотних активiв
87 830,14- реалiзацiя послуг автостоянки, трансп. та iнших
послуг
1 071 685,01- аванси отриманi за реалiзацiю iнших обор.
активiв
2 661 317,41- лiкарнянi вiд ФСС
0,10- повернення п/о за оренду паю та пр. оренду
1 505,77- повернення страхових премiй
100,00 – надлишок г/к по iнкасацiї
Рядок 3190 форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв"
мiстит вiдомостi щодо iнших витрат, якi складаються з
наступного:
765 460,54- роялтi та право користування лiцензiями на ПЗ
3 670,10 – штрафнi санкцiї по лiкарняним ФСС по ВВП
662 167,01- витрати на вiдрядження i пiдзвiт на
господарськi потреби
1 287 121,70- алiменти
2 243 158,31- страхування
11 134 063,83- оренда
7 479 771,87- аванси з оренди
43 559 255,15- оренда паю
4 930 691,71- аванси за оренду паю
1 420 985,55- послуги банку, за винятком комiсiї банку за
ведення кред. лiнiї та обслуг. позики нерезид.)
618 171,77- витрати при купiвлi-продажу валюти
176 124,28- комiсiї при купiвлi / продажу валюти
1 631,40- повернення помилково i надмiрно зарахованих
сум, перерахування за поверн. вiд покупця товар

10 200,48- повернення авансу за реалiзацiю iнших
оборотних активiв
10 000,00- списання помилково перерахованих коштiв
контрагенту на непiдконтрольнiй тер-iї
91 351,05 - помилково перерахована сума контрагентам за
сировину, ТМЦ, послуги
214 485,70- оплата штрафiв контрагентам
Рядок 3250 Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв"
мiстить вiдомостi про iншi надходження (у результатi
iнвестицiйної дiяльностi), що складається з наступного:
37908,84 - аванси за необоротнi активи
47824,00 - повернення помилково/надмiрно перерахов.
коштiв
Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГIЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУКУР МАРИНА ВАСИЛIВНА

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

34626750

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник

0

Головний бухгалтер

0

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34626750

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

110162

1612603

0

12128

373050

0

0

2107943

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

9967

0

0

9967

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

110162

1612603

0

12128

383017

0

0

2117910

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

889092

0

0

889092

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

171215

0

0

0

0

0

171215

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

171215

0

0

0

0

0

171215

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
(дивіденди)

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

12623

-12623

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

00

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

-42210

0

0

42210

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

129005

0

12623

918679

0

0

1060307

Залишок на
кінець року

4300

110162

1741608

0

24751

1301696

0

0

3178217

Примітки

Станом на 31.12.2017 року, власний капiтал має таку структуру:
Статутний капiтал - 110162 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках - 1741608 тис. грн.
Резервний капiтал - 24751 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток з урахуванням наявного чистого прибутку за 2017 рiк та
виправленням помилок - 1301696 тис. грн.
Статутний капiтал розподiлено на 1101621 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 100,0 гривень кожна. Акцiї товариства iснують у бездокументарнiй формi
шляхом приватного розмiщення. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал не
змiнювався.
Капiтал у дооцiнках сформований за рахунок дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв
(171215 тис.грн.)
Резервний капiтал у 2017 роцi збiльшився на 12623 тис.грн. i становить 24751 тис.
грн. За результатами затвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк на рiчних
загальних зборах акцiонерiв буде здiйснено вiдрахування до резервного капiталу у
розмiрi 2789.85 тис. грн., в результатi якого резервний капiтал буде сформований в
повному обсязi.
Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду становить 373050 тис.грн.,
внаслiдок виправлення помилок (9967 тис. грн.) був скоригований та становить
383017 тис. грн. Також, протягом року Товариство отримало чистого прибутку у
розмiрi 889092,0 тис. грн., внаслiдок чого на дану суму було збiльшено розмiр
нерозподiленого прибутку. Таким чином, з урахуванням здiйснення iнших змiн у
капiталi (42210 тис. грн.) та вiдрахування до резервного капiталу у розмiрi 12623
тис.грн. на кiнець звiтного перiоду розмiр нерозподiленого прибутку становить
1301696 тис.грн.

Керівник

РАСПОПОВ РОМАН СЕРГIЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУКУР МАРИНА ВАСИЛIВНА

