Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Радченко Олександр Олександрович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

20.04.2016
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ
КОМБIНАТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

00418142

1.4. Місцезнаходження

63702 Харкiвська область д/н м. Куп'янськ вул. Ломоносова, 26

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(05742) 5-31-16 (05742) 5-13-59

1.6. Електронна поштова адреса

andrey.belotserkovsky@kmk.kharkov.ua

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

20.04.2016
Дата

2. Річна інформація опублікована у

22.04.2016
Дата

74 "Бюлетень. Цiннi Папери України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

www.kmk.ua

20.04.2016
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості 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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп 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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Засновникiв юридичних осiб немає.
Юридичний осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента немає.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би
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надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою
установою.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00№710735
3. Дата проведення державної реєстрації
31.05.1994
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
9313594.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників
596
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.51 ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
10.89 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
46.33 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛІЯМИ ТА
ЖИРАМИ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
ПУАТ "ФІДОБАНК"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

300175

3) Поточний рахунок
4) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

26004000201097
ПУАТ "ФІДОБАНК"

5) МФО банку

300175

6) Поточний рахунок

26004000201097

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бiлокуракiнський
молокозавод"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24046633

4) Місцезнаходження

Україна Луганська обл., смт. Бiлокуракине, вул. Чапаєва, 227

5) Опис
Учасник товариства, 86,62% до статутного капiталу
товариства

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

Номер ліцензії
(дозволу)

1
Користування надрами (видобування прісних підземних вод 2663
для господарсько-питних потреб)
Опис
дію ліцезії буде продовжено
Придбання, зберігання, використання прекурсорів
Опис

Дію ліцензії буде продовжено

2

серія АЕ №179749

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

3
03.06.2002

4
Державна служба геології та надр України

5
03.06.2017

29.11.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

01.11.2017

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

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

Місцезнаходження

0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Засновниками Товариства є 1204 фiзичнi особи.

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

д/н д/н д/н

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

100.000000000000
Усього 100.000000000000

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

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Радченко Олександр Олександрович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 210169 02.10.1996 Куп'янським МРВУМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Куп'янська районна державна адміністрація, голова

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

31.03.2015 31.03.2025

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Призначено Генеральним директоров товариства строком на 10 років згідно Протоколу № 39 засідання
Наглядової ради від 31.03.2015р.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 40 років.
Попередні посади - головний енергетик, головний інженер, генеральний директор, голова Куп'янської районної
державної адміністрації.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Флоринська Наталія Олександрівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 704389 03.12.1997 Куп'янським МРВУМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ПАТ "Куп"янський МКК" , заступник генерального директора з
виробництва

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - ПАТ "Куп"янський МКК" , заступник генерального директора з виробництва.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа працює на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради, Головний бухгалетр

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Потапова Ірина Петрівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 579463 14.05.2003 Куп'янським МРВУМИВС України в Храківській обл.

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ПАТ "Куп'янський МКК" - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Особа призначена на посаду Головного бухгалтера 01.07.1997р. (Наказ № 105-К від
01.07.1997р.) до припинення трудових відносин відповідно КЗпП України.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 26 років.
Попередні посади - бухгалтер ПАТ "Куп'янський МКК".
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа на посаді Члена наглядової ради працює на безоплатній основі.
Посадова особа на посаді головного бухгалтера не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру
винагороди.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Масляк Ігор Валентинович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 905664 13.04.2001 Куп'янським МРВУМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1672

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Куп'янська районна державна адмністрація, заст голови
райдержадміністрації

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 27 років.
Попередні посади - Куп"янська районна державна адміністрація , заст. Голови райдержадміністрації.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа працює на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кизим Тетяна Вікторівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 209961 17.09.1996 Куп'янським МРВУМВСУ в Харківській обл.

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Куп'янська ОДПІ нач. юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Загальний стаж роботи - 22 роки.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Куп"янська ОДПІ нач. Юридичного відділу.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа працює на безоплатній основі.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Фатихова Ала Іванівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 705611 18.12.1997 Куп'янським МРВУУМВС У в Харківській обл.

4) Рік народження

1964

5) Освіта

середньо-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Управління торгівілі, комплектувальник

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Загальний стаж роботи - 29.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа працює на безоплатній основі.
Інші посади на будь яких інших підприємствах не займає.
Попередні посади - управління торгівлі, комплектувальник, бухгалтер.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Огуревич Ольга Вікторівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 031346 19.04.2006 Куп"янський МРВУМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Технік-лаборант, нач. зміни

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Загальний стаж роботи - 10 років.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа працює на безоплатній основі.
Інші посади на будь яких інших підприємствах не займає.
Попередні посади - технік-лаборант, начальник цеху.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Стецишин Михайло Іванович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 031495 19.03.2009 Куп'янським МРВУМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Куп'янська ОДПІ, інспектор-ревізор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

22.03.2013 до 22.03.2016

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Загальний стаж роботи - 7 років.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.

Інші посади на будь яких інших підприємствах не займає.
Попередні посади - інспектор-ревізор, економіст з праці.
Посадова особа працює на безоплатній основі.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний директор

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради,
Головний бухгалетр
Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради
Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

3
МК 210169 02.10.1996 Куп'янським
МРВУМВС України в Харківській
обл.
Флоринська Наталія
МК 704389 03.12.1997 Куп'янським
Олександрівна
МРВУМВС України в Харківській
обл.
Потапова Ірина Петрівна
МК 579463 14.05.2003 Куп'янським
МРВУМИВС України в
Храківській обл.
Масляк Ігор Валентинович ММ 905664 13.04.2001
Куп'янським МРВУМВС України в
Харківській обл.
Кизим Тетяна Вікторівна
МК 209961 17.09.1996 Куп'янським
МРВУМВСУ в Харківській обл.
Фатихова Ала Іванівна
МК 705611 18.12.1997 Куп'янським
МРВУУМВС У в Харківській обл.
Огуревич Ольга Вікторівна МТ 031346 19.04.2006 Куп"янський
МРВУМВС України в Харківській
обл.
Стецишин Михайло
МТ 031495 19.03.2009 Куп'янським
Іванович
МРВУМВС України в Харківській
обл.
Усього

Кількість
акцій (штук)

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

4
25347097

5
68.03790513093

6
25347097

47474

0.12743200960

1260

7

8

9

0

0

0

47474

0

0

0

0.00338215301

1260

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

362

0.00097169793

362

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

25396193

68.16969099147

25396193

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Радченко Олександр Олександрович МК 210169 02.10.1996 Куп'янським МРВУМВС
України в Харкiвськиiй обл.
Радченко Людмила Миколаївна
СТ 102870 27.01.2009 Куп'янським МРВУМВС
України в Харкiвськiй обл.
Усього

Кількість за видами акцій

0.000000000000

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Прості
іменні
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

25347097

68.037905130930

25347097

0

0

0

11102484

29.801825160080

11102484

0

0

0

36449581

97.839730291013

36449581

0

0

0

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

Чергові

Позачергові

X
24.04.2015
98.084100000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та складу Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства. Затвердження звiту Наглядової Ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2014 рiк.
7. Затвердження бюджету фiнансової дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
8. Про схвалення (затвердження) i прийняття до виконання угод, укладених Товариством з ПУАТ
"ФIДОБАНК" в 2014 роцi.
9. Про схвалення (затвердження) i прийняття до виконання угод, що укладенi або будуть укладенi
мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством "КРЕДОБАНК" в перiод з 24.04.2015р. по
30.04.2016р.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв (договорiв, угод), якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного -.
Результати розгляду питань порядку денного:
Порядок денний розглянуто в повному обсязi, по всiм питанням прийнятi позитивнi рiшення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Полісметал-реєстр"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

36567137

Місцезнаходження

04073 м. Київ д/н м. Київ Московський проспект, 11

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ №286844

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.04.2014

Міжміський код та телефон

(044) 464-49-06

Факс

(044) 464-49-06

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
або прізвище, ім'я та по батькові
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Ріш. НКЦПФР № 2092

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-65-40

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС
або прізвище, ім'я та по батькові
АУДИТ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Код за ЄДРПОУ

31235849

Місцезнаходження

61024 Харкiвська область д/н Харків Гуданова, 9/11

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Св-во 4659

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.01.2016

Міжміський код та телефон

(057) 7140-190

Факс

(057) 7140-190

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Аудиторські послуги

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
23.07.2003 354/1/03

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UА4000146674

Тип цінного
паперу

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.25

8
37254376

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9
9313594.00

10
100.000000
000000

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" (у 1975 році Куп'янський молочний завод) був введений в експлуатацію в жовтні 1957
році як завод по виробництву згущеного молока з проектною потужністю
20 мільйонів умовних банок на рік. На протязі півстоліття на
підприємстві відкрилися нові молочні напрямки, але основним профілем
на підприємстві були і залишаються молочні консерви згущенні з
цукром. Цех по виробництву молочних консервів з цукром збільшив свої
потужності у три рази. Якщо перша реконструкція 1974-77 років була
спрямована на технічне переозброєння та збільшення виробничих
потужностей, тоді як друга реконструкція дозволила скоротити
енерговитрати, наростити продуктивність при цьому зберегти головне класичну технологію виробництва згущеного молока.
В 2011 році Товариство приведено у відповідність вимог З У " Про
акціонерні товариства" а саме змінено тип товариства з закритого на
публічне (ПАТ "Куп'янський МКК"), здійснило перереєстрацію випуску
акцій в бездокументарну форму існування.
У звітному році важливих подій розвитку (в т.ч. злиття, поділу,
приєднання, перетворення, виділу) не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ПАТ "Куп'янський МКК" - це унікальний комплекс з трьома
технологічними цехами на одному виробничому майданчику: цех молочних
консервів згущених з цукром, цех з незбираного молока з ділянками по
виробництву масла солодковершкового, молока ультрапастеризованного та
сирних продуктів, цех по виробництву сухих молочних продуктів. За 55
років виробнича потужність підприємства по переробці молока
збільшилася до 600 тонн молока на добу
До організаційної структури товариства входить виробничі підрозділи (
цех з виробництва продукції з незбираного молока, молочноконсервній
цех, цех з виробництва сухих молочних продуктів, тарний цех),
автотранспортний цех, допоміжні виробництва, обслуговуючі підрозділи,
товариство має власне виробництво теплоенергії, холоду, артезіанської
води.
В 2015 році підприємство збільшело обсяги реалізації продукції на 17%
в порівнянні з 2014 роком. В 2015 році товаприство перейшло на 100%
закупівлю молока на молочних фермах. Це дозволяє виключити ризики з
постачанням на комбінат неякісної сировини. Крім того було продовжено
виконання програми енергозбереження, оновлення основних виробничих
фондів. Розпочато реконструкцію відділення ферментації цеху з
виробництва продукції з незбираного молока.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. Iснуюча
структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства.
Товариство очолює генеральний директор. Вищим органом товариства

являються загальнi збори акцiонерiв. Змiн в органiзацiйнi структурi
не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
(осіб) - 596.
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
2.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) (осіб)
- 1.
Фонд оплати праці - 33676,0 тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року. Збільшення min з/п.
Збільшення тарифних ставок та окладів на 17%.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Проводиться навчання, участь у семінарах.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями,
підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
ПАТ "Куп'янський МКК" є провідним молочним підприємством України,
змін в структурі підприємства за 2015 рік не відбувалось.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПАТ "Куп'янський МКК" , веде бухгалтерський облік відповідно до
Закону України " Про бухоблік" та ПСБУ, нарахування амортизації
здійснюється за прямолінійним методом, метод оцінки вартості запасів
- середньозважена собівартість.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними видами продукції є:
Продукція з незбираного молока;
Згущені молочні консерви;
Сухі молочні продукти;
Масло вершкове;
Обсяги виробництва за 2015 рік склали: продукції з незбираного молока
- 30463т. на загальну суму 183228,9тис.грн.,
згущених молочних консервів -10533т. на загальну суму
186324,2тис.грн.,
сухих молочних продуктів - 3303т. на загальну суму 115404,4тис.грн.,
масла вершкового 1209т. на загальну суму 50989,1тис.грн.
Основним покупцем продукції є ТОВ " ТД" Молочна Слобода" обсяг
реалізації на контрагента склав 41883т., на суму 561813тис.грн., крім
того товариство здійснювало поставки продукції на експорт в кількості
3456т., на загальну суму 109083тис.грн.
Частка експортних операцій в загальному обсязі реалізації склала 16%.
Основними постачальниками сировини, матеріалів, обладнання для
товариства в 2015 році були:
ПАТ "СВФ "АГРОТОН", СТОВ "МРІЯ", ПАОП "Зоря", ТОВ "Восток СК" , ТОВ
"Цукорагропром", GEA Westfalia Separator Group Gm, Стил Кошице
Словаччина, ТОВ "Тетра Пак"
Частка на молочному ринку України товариства складає по молочній
продукції в загалі -3 % в тому числі:
виробництво згущеного молока з цукром - 10%
масло вершкове - 2%
продукція з незбираного молока -2%
Сухі молочні продукти ( СОМ, СЦМ) -5%.
д/н
д/н
д/н
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариство здійснює проект реконструкції відділення ферментації за
рахунок інвестиційного кредиту. Загальна вартість проекту
3500тис.евро, фінансування проекту 70% банк, 30% за рахунок власних
коштів.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не
було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Консервный цех - производство сгущенных молочных и молокосодержащих
консервов с сахаром.
Цех по производству цельномолочной продукции - производство
пастеризованного молока, кисломолочной продукции, UHT-молока, масла
сладкосливочного.
3. Цех по производству сухих молочных продуктов мощностью переработки
220 тон молока в сутки (с ежесуточной выработкой 20 тонн сухих
молочных продуктов).
Кроме этого имеется собственное производство жестяной тары (банка
№7), полностью удовлетворяющее потребность консервного цеха.
Производственные предприятия мощности задействованы на 50-70%
Автотранспортный цех комбината имеет в наличии 51 специализированный
автомобиль для доставки молока -сырья общей грузоподъемностью 392т,
23 автомобиля оборудованных фургоном-рефрежератором для перевозки
готовой молочной продукции общей грузоподъемность 128т и два
автомобиля общей грузоподъемностью 32т для доставки грузов.
Комбинат располагает также собственной котельной, центральной
аммиачной компрессорной (производство холода и ледяной воды),
собственной системой водоснабжения с 3-я артезианскими скважинами и
системой водоотведения с двумя канализационно -насосными станциями,
собственными ремонтно-механическими мастерскими, энергетической
службой, столовой, медпунктом
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основною проблемою є обмеження з боку Митного союзу щодо поставок
молочної продукції на територію Росії, Казахстану, її транзиту через
територію Росії. Крім того існує проблема вартості та якості
молочної сировини, дорогі фінансові ресурси.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звiтному перiодi фактів виплати штрафів чи компенсацій за порушення
чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Підприємство самостійно фінансує діяльність за рахунок отриманого
прибутку, а у разі потреби залучає банківські кредити. Придбання
обладнання фінансується частково за рахунок власних коштів до 30%, та
за рахунок кредитних ресурсів до 70%.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Усі договори (контракти) виконані в повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Підприємство в 2016 році планує розширення виробництва за рахунок
впровадження нової лінії упаковки продукції, продовжується робота по
переобладнанню виробництва, впровадження енергозбереження та інше.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок у звітному році не було.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ за участю товариства у звітному році не було.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути
інстотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, немає.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення 1
91033.000
0.000
0.000
64761.000
91033.000
- будівлі та споруди
36550.000
37051.000
0.000
0.000
36550.000
37051.000
- машини та обладнання
22767.000
47062.000
0.000
0.000
22767.000
47062.000
- транспортні засоби
3661.000
6341.000
0.000
0.000
3661.000
6341.000
- земельні ділянки
497.000
497.000
0.000
0.000
497.000
497.000
- інші
1286.000
82.000
0.000
0.000
1286.000
82.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
64761.000
91033.000
0.000
0.000
64761.000
91033.000
Пояснення : Основні засоби використовуються для виробництва молочної продукції.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будівлі і споруди - термін використання 50років, використовуються для
виробничих потреб, а сааме для забезпечення виробництва, зберігання молочної
продукції, виробництва теплоенергії, зберігання ТМЦ, транспортних засобів та
інше. Будівлі та споруди підключені до мереж електро, водопостачання,
підтримуються в робочому стані, у разі необхідності проводиться ремонт.
Машини та обладнання - термін використання 20 років, використовуються
безпосередньо при виробництві молочної продукції, іі зберігання, виробництва
теплоенергії та інше. Машини та обладнання знаходяться в робочому стані,
проводиться ремонт та технічне обслуговування
Транспортні засоби - термін використання 10 років, використовуються для
забезпечення доставки сировини, матеріалів, запасних частин ті інших ТМЦ,
транспортування готової продукції до споживачів, знаходяться в робочому стані,
проводиться ремонт та технічне обслуговування.
первісна вартість основних засобів - 180913тис.грн.
ступінь їх зносу - 47%, або 89880тис.грн.
ступінь їх використання - 80%
сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних
засобів - сума нарахованого 89880 тис.грн., збільшення первісної
вартості
основних засобів в 2015році на 34628тис.грн., обумовлено введенням в
експлуатацію нового виробничого обладнання відділення ферментації цеху з
виробництва продукції з незбираного молока.
інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень для
використання не має.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
106593
9314
9314

За попередній період
87490
9314
9314

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +
Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(106593.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(9314.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

53803.00

X

X

Кредит на придбання обладнення

20.05.2014

36123.00

7.900

19.05.2021

Кредит на поповнення обiгових коштiв

09.11.2015

16000.00

21.000

09.11.2016

Кредит на поповнення обiгових коштiв

12.02.2015

1680.00

21.250

11.02.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

50357.00

X

X

Усього зобов'язань

X

105573.00

X

X

Опис:

д/н

1413.00
0.00

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2013
1
2014
1
1
2015

У тому числі позачергових
0
0
0

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
Депозитарна установа
Інше

X
X

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 фондовго 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
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Чергові загальні збори

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

X

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4
2
0
0
2
0

8
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу
Організації
Діяльності
Іншi

X
X
X

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

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

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
немає

X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

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
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше

Ні

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :
Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
1
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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

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
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше

Ні
X
X

X

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

Ні

X
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Ні

X
X
X
X
X

Інше
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні)
Так
______

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

Ні

X

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 бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
д/н
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п

1
1
2
3
4

Основний вид продукції

2
Продукція з незбираного молока
Згущені молочні консерви
Сухі молочні продукти
Масло вершкове

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру
3
30463
10533
3303
1209

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн.)
4
183228.90
186324.20
115404.40
50989.10

у відсотках до
всієї виробленої
продукції
5
34.20
34.80
21.50
9.50

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у грошовій формі
у відсотках до
формі (фізична
(тис.грн.)
всієї реалізованої
одиниця виміру
продукції
6
30399
10515
2983
1218

7
241473.90
23152.10
134235.00
65035.00

8
36.00
34.30
20.00
9.70

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1

2

1
2
3
4
5
6
7

Сировина
Матеріали
Та та тарні матеріали
Енергоносії
Заробітня плата з нарахуваннями
Загальновиробничі витрати
Амортизація

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
71.00
9.00
8.00
7.00
2.00
2.00
1.00

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"

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

31235849

Місцезаходження аудиторської фірми, 61024 м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

4659
28.01.2016

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, тел. (057) 7140-190
Код ЄДРПОУ 31235849
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"
за 2015 рік за станом на 31.12.2015 року
Адресат.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
призначається для власників цінних паперів, управлінського персоналу підприємства та для
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт щодо фінансової звітності
1. Вступний параграф
1.1. Основні відомості про емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"
Код за ЄРДПОУ- 00418142;
Місцезнаходження: Україна, 63702 Харківська обл. , м.Куп'янськ, вул. Ломоносова, 26;
Дата державної реєстрації 31.05.1994р.
Дати внесення змін до установчих документів: остання редакція статуту зареєстрована
03.04.2013 року.
Основні види дiяльностi за КВЕД:
10.51 перероблення молока, виробництво масла та сиру
10.89 виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
1.2.Опис аудиторської перевірки.
Аудит було здійснено відповідно Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
Міжна-родними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати i здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не
містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах. Аудиторська перевірка
включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх

оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання
фінансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує
обґрунтовану пiдставу для висловлення аудиторської думки.
Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) за станом на 31 грудня 2015 року;
" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2015 рік;
" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2015 рік.;
" Звіт про власний капітал (форма №4) за 2015 р.;
" текстові примітки до річної фінансової звітності за 2015рік.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи,
наказ про облiкову полiтику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри
синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi),
матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка
застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової
звiтностi i яка охоплює міжнародні стандарти фінансової звiтностi (МСФЗ), а також
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило
облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звітного року Товариство
вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику № 1 від
10.01.2011р. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова
полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi
правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства,
доходи, витрати та його фiнансовi результати.
2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
повного пакету фінансових звітів у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
3. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на
основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.
4. Висловлення думки
4.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на
початок та на кінець звітного періоду, оскільки ця дата передувала призначенню аудитора.
Через обмежений термін робіт аудитор не мав змоги перевірити кількість основних засобів
та товарно-матеріальних цінностей шляхом проведення альтернативних аудиторських процедур
або іншим способом., та не мав змоги підтвердити суми заборгованостей та зобов'язань по
деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказів із зовнішніх джерел. Оскільки

залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, аудитор
не мав змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій на початок звітного
періоду. Думка аудитора щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня
2015 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних
звітного періоду і відповідних показників.
4.2. Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти справедливо та
достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2015 року згідно з
визначеною концептуальною основою фінансової звітності, складені та розкриті відповідно
вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства, міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17
листопада 2004 року № 485.
Розрахункова вартість чистих активів (106593.000 тис.грн.) більше скоригованого
статутного капіталу (9314.000 тис.грн. ). Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України.
2.Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР
разом з фінансової звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не встановлено.
3.Ризики суттєвого викривлення
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає
достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викрив-лення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Ю.О.Семеніхіна
Директор
Сертифікат аудитора
№ 006838, виданий
06.07.2011р. АПУ
_____________________________
01 квітня 2016 р.
м.Харків, Україна
Основні відомості про аудитора:
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)
Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
тел. (057)7 140 190
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою України
№ 4659 від 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

Підприємство___________________________________________________________
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

за ЄДРПОУ

00418142

за КОАТУУ

6310700000

за КОПФГ

112

ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
596
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
63702 Харкiвська область м. Куп'янськ вул. Ломоносова, 26, т.(05742) 5-31-16

10.51

ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи

Код за ДКУД

1801001

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2

3

4

1000

1377

2153

первісна вартість

1001

2232

3286

накопичена амортизація

1002

855

1133

Незавершені капітальні інвестиції

1005

20696

13140

Основні засоби

1010

64761

91033

первісна вартість

1011

146285

180913

знос

1012

81524

89880

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

1502

1502

інші фінансові інвестиції

1035

2504

2504

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

149

119

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Нематеріальні активи

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Інші необоротні активи

1090

217

--

Усього за розділом I

1095

91206

110451

II. Оборотні активи

1100

36562

45689

Виробничі запаси

1101

22717

21321

Незавершене виробництво

1102

1573

3349

Готова продукція

1103

12272

21019

Товари

1104

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

19250

33130

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

--

--

з бюджетом

1135

69

6662

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4927

8690

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1108

6965

Готівка

1166

6

1

Рахунки в банках

1167

1102

6964

Витрати майбутніх періодів

1170

57

70

Інші оборотні активи

1190

363

509

Усього за розділом II

1195

62336

101715

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

1200

--

--

Баланс

1300

153542

212166

Запаси

за виданими авансами

1

2

І. Власний капітал

1400

3

4
9314

9314

Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках

1405

3425

3425

Додатковий капітал

1410

25652

25652

Резервний капітал

1415

2034

2034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

47065

66168

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

87490

106593

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

12873

37803

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

12873

37803

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

21000

16000

1610

3767

9428

товари, роботи, послуги

1615

23330

39409

розрахунками з бюджетом

1620

3484

1413

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

1000

розрахунками зі страхування

1625

430

81

розрахунками з оплати праці

1630

882

1150

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

286

289

Усього за розділом IІІ

1695

53179

67770

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

1700

--

--

1900

153542

212166

Відстрочені податкові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Генеральний директор

________

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

________

Потапова Ірина Петрівна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00418142

"КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ
КОМБІНАТ"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

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

2000

670896

572271

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(591625)

(516415)

Валовий:

2090

79271

55856

2095

(--)

(--)

прибуток
збиток
Інші операційні доходи

2120

22341

15903

Адміністративні витрати

2130

(26130)

(20381)

Витрати на збут

2150

(10332)

(4781)

Інші операційні витрати

2180

(33501)

(20409)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

31649

26188

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

1195

681

Фінансові витрати

2250

(7812)

(5159)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(929)

(240)

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

24103

21470

прибуток
збиток

прибуток
збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-5003

-4913

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:

2350

19100

16557

2355

(--)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

173

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

-173

2831

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

2831

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

2831

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

19100

19388

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

2

3

За аналогічний
період
попереднього року
4

Матеріальні затрати

2500

537650

492841

Витрати на оплату праці

2505

33676

28890

Відрахування на соціальні заходи

2510

9708

9762

Амортизація

2515

8948

9486

Інші операційні витрати

2520

80343

20398

Разом

2550

670325

561377

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

--

--

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

--

--

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

--

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

--

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

---

Генеральний директор

__________

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

__________

Потапова Ірина Петрівна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00418142

"КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ
КОМБІНАТ"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2015 р.
Форма № 3
Стаття
1

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

1801004
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

731368

679593

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

53717

--

Надходження від повернення авансів

3020

--

77

Надходження від операційної оренди

3040

237

--

Інші надходження

3095

1726

32773

Витрачання на оплату:

3100

(687704)

(617444)

Праці

3105

(26858)

(23441)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(11255)

(10450)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(14693)

(4903)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(7007)

(1585)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(287)

(1994)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(861)

(1085)

Витрачання на оплату авансів

3135

(18295)

(2355)

Інші витрачання

3190

(13586)

(38186)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

14657

15664

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200

--

--

необоротних активів

3205

200

188

Надходження від отриманих:

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(25850)

(21870)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-25650

-21682

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300

--

--

Отримання позик

3305

56664

18030

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

31073

5758

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(7812)

(5159)

Інші платежі

3390

(929)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

16850

7113

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

5857

1095

Залишок коштів на початок року

3405

1108

13

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Товарів (робіт, послуг)

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

відсотків

фінансових інвестицій

Надходження від:
Власного капіталу

Викуп власних акцій

2

3

4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

1

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

6965

1108

Генеральний директор

________

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

________

Потапова Iрина Петрiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
00418142

"КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ
КОМБІНАТ"
Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Форма № 4

Стаття

1

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал
2

3

Код за ДКУД

капітал у
дооцінках

1801005

додатковий
капітал

резервний
капітал

6

4

5

Залишок на початок року

4000

9314

3425

25652

Коригування:

4005

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

9314

3425

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

--

Інший сукупний дохід

4116

--

Розподіл прибутку:

4200

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників : Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

2034

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

7

8

9

10

47065

--

--

87490

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Зміна облікової політики

25652

--

2034

47065

--

--

87490

--

--

19100

--

--

19100

--

--

--

--

173

--

--

--

--

173

-173

--

--

--

--

-170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

19103

--

--

19103

Залишок на кінець року

4300

9314

3425

2034

66168

--

--

106593

3
-3

3

Виплати власникам (дивіденди)

25652

--

Генеральний директор

________

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

________

Потапова Iрина Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Загальна iнформацiя про пiдприємство.
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ".
Скорочена назва: ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК".
Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): 31.05.1994р.
Юридична та фактична адреса; 63702, Харкiвська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, 26.
Органiзацiйно-правова форма: публiчне акцiонерне товариство.
Країна реєстрацiї: Україна.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство: bgs.kh.ua/em/149-00418142
Адреса електронної пошти: kmk@kmk.kharkov.ua
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприємства: ПАТ "Куп'янський МКК" - це унiкальний
комплекс з трьома технологiчними цехами на одному виробничому майданчику: цех молочних консервiв згущених з
цукром, цех з незбираного молока з дiлянками по виробництву масла солодко вершкового, молока
ультрапастеризованного та сирних продуктiв, цех по виробництву сухих молочних продуктiв. За 55 рокiв виробнича
потужнiсть пiдприємства по переробцi молока збiльшилася до 600 тонн молока на добу.
До органiзацiйної структури товариства входить виробничi пiдроздiли ( цех з виробництва продукцiї з
незбираного молока, молочноконсервнiй цех, цех з виробництва сухих молочних продуктiв, тарний цех),
автотранспортний цех, допомiжнi виробництва, обслуговуючi пiдроздiли, товариство має власне виробництво
теплоенергiї, холоду, артезiанської води.
Основними видами продукцiї є:
Продукцiя з незбираного молока;
Згущенi молочнi консерви;
Сухi молочнi продукти;
Масло вершкове
Види дiяльностi пiдприємства:
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у.
46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
Обсяг емiсiї цiнних паперiв ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складає 9313594 грн. Тип цiнних паперiв - акцiї простi
iменнi, номiнальною вартiстю 0,25 грн. Кiлькiсть ЦП: 37254376 шт. Форма iснування цiнних паперiв бездокументарна. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000146674.

Змiн протягом звiтного

перiоду не вiдбулося.
Засновниками товариства є 1204

фiзичнi особи. Особами, що володiють пакетом акцiй, що перевищує 5% у

статутному капiталi емiтента є: Радченко Олександр Олександрович (володiє 25347097 акцiй емiтента на суму
6336774,25 грн., що складає 68,038% у статутному капiталi емiтента); Радченко Людмила Миколаївна (володiє
11102484 акцiй емiтента на суму 2775621 грн., що складає 29,8397% у статутному капiталi емiтента). Iншi 1202
фiзичнi особи, що є засновниками товариства, разом володiють 2,1223% акцiй у статутному капiталi емiтента.
Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, пiдготовлена у повнiй
вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ
МКК"

достовiрно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" своєчасно вiдображає подiї: своєчасно означає можливiсть для осiб,
якi приймають рiшення, мати iнформацiю вчасно, так, щоб ця iнформацiя могла вплинути на їхнi рiшення.
Ця

фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервної дiяльностi Товариства. Це судження

керiвництва 'рунтується на розглядi фiнансового стану пiдприємства, поточних планiв, прибутковостi операцiй i
доступу до фiнансових ресурсiв, а також на аналiзi впливiв фiнансової кризи на майбутнi операцiї Товариства.
Залежностi вiд сезонностi немає.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складена (крiм звiту про рух грошових коштiв) за принципом
нарахування. У фiнансовiй звiтностi наданий кожний суттєвий клас подiбних статей. У фiнансовiй звiтностi
активи та зобов'язання, дохiд та витрати не звернутi.
Згiдно МСФЗ 21 керiвництво ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" повiдомляє, що

валюта подання звiтностi вiдповiдає

функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, округлених до цiлого, якщо не зазначено iнше.
Фiнансова звiтнiсть

ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати

невизначено довго в майбутньому, це дає можливiсть передбачати реалiзацiю активiв та виконання всiх
зобов'язань в ходi звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть складена за методом iсторичної
вартостi, за винятком основних засобiв та фiнансових iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" пiдготувало фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк за формами, затвердженими Мiнiстерством
фiнансiв України.

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка має на метi
задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть вимагати складати звiтнiсть згiдно з їхнiми iнформацiйними
потребами. Метою фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi та грошовi потоки ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК", яка є корисною для широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Звiтний перiод збiгається з календарним роком, починається 1 сiчня i закiнчується 31 грудня. Операцiйний цикл
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" становить дванадцять мiсяцiв. У фiнансовiй звiтностi не допускається взаємозалiк активiв
i зобов'язань, а також доходiв i витрат, якщо тiльки це не потрiбно або не дозволено вiдповiдно до МСФЗ.
Суттєвi положення Облiкової полiтики.
Метою облiкової полiтики ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" є вдосконалення якостi фiнансової звiтностi щодо доречностi,
надiйностi i порiвнянностi цiєї фiнансової звiтностi у часi та з фiнансовою звiтнiстю iнших пiдприємств.
Облiкова полiтика ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
прийнятi ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" для складання та подання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до п.8 МСБО (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" у тих випадках, коли
ефект вiд застосування облiкової полiтики не є суттєвим, її застосування не є обов'язковим, що не припускає
навiть несуттєвих вiдхилень вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS) i залишення таких вiдступiв
невиправленими з метою представлення фiнансового становища, фiнансових результатiв дiяльностi або грошових
коштiв пiдприємства певним чином.
Вiдповiдно до п.10 МСБО (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" вiдсутнiсть
конкретного МСФЗ (IFRS), застосовних до операцiї, iншої подiї або умови є пiдставою використовувати власне
професiйне судження керiвництва в розробцi й застосуваннi облiкової полiтики для формування iнформацiї, яка
надiйна та доречна для користувачiв при прийняттi економiчних рiшень. Правом виносити професiйне судження
надiленi посадовi особi, якi мають право пiдпису документiв, що є пiдставою для вiдображення активiв,
капiталу, зобов'язань, грошових потокiв i господарських операцiй в облiку i фiнансовiй звiтностi.
Прийнята облiкова полiтика ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" застосовується послiдовно для аналогiчних операцiй, iнших
подiй та умов, якщо тiльки конкретний МСФЗ спецiально не вимагатиме або не дозволятиме розподiл статей за
категорiями, для яких можуть пiдходити рiзнi облiковi полiтики.
Представлення активiв i зобов'язань у Звiтi про фiнансовий стан здiйснюється з використанням класифiкацiї на
короткостроковi та довгостроковi, а в межах кожної групи - за зростанням лiквiдностi. Для оцiнки
довгострокових активiв i зобов'язань, що пiдлягають дисконтуванню, використовується ефективна ставка вiдсотка,
а за неможливостi її визначення в якостi ставки дисконтування використовується подвiйна облiкова ставка
Нацiонального банку України. Аналiз витрат, визнаних у прибутку або збитку представляється з використанням
класифiкацiї, заснованої на функцiї витрат, i згiдно вимог п.105 МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi".
Прийняття рiшення про суттєвiсть облiково-звiтної iнформацiї здiйснюється у вiдповiдностi до вимог п.7, 29-31
МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi", п.41-49 МСФЗ 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та
помилки", п. 15 МСФЗ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони
окремо чи в сукупностi могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових
звiтiв.

Визначення суттєвостi облiково-звiтної iнформацiї 'рунтується на її розмiрi i/або характерi та

оцiнюються за конкретних обставин. З метою дотримання вимог п.41-49 МСФЗ 8 "Облiкова полiтика, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" суттєвою визнається помилка, вартiсне значення якої складає 1% вiд валюти
балансу або за своїм характером може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi. Подання елементiв
фiнансової звiтностi передбачає створення класiв (статей) виходячи з характеру i функцiй елементiв. При
прийняттi рiшення про видiлення класiв в рамках елементiв фiнансової звiтностi ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" керується
принципом суттєвостi - всi суттєвi статтi активiв, зобов'язань, капiталу, доходiв та витрат представляються
окремо.
Змiни i доповнення до облiкової полiтики ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" можуть бути внесенi виключно за наявностi
обставин, якi регламентуються п.14 МСБО (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Бухгалтерський облiк ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" ведеться з урахуванням вимог МСБО i МСФЗ, Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй,
затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 N 291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку,
затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 N 88, Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв,
затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 N 69 та iнших нормативно-правових актiв з
бухгалтерського облiку, норми яких поширюються на пiдприємства, якi вiдповiдно до законодавства складають
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог щодо ведення облiку i складання фiнансової звiтностi несе керiвництво ПАТ
"КУП'ЯНСЬКИЙ МКК".
При складаннi повного комплекту фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний 2015 рiк, за станом на 31 грудня 2015
року, в якостi порiвняльних даних, використовуються данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2014
роцi на основi МСФЗ.
Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд Керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення
оцiночних значень i припущень, якi впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на
розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i
оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань до

балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються подiбнi припущення та оцiнки.
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть
послужити причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного
фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення та оцiночнi значення ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" заснованi на
вихiдних даних, якими воно володiло у своєму розпорядженнi на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися внаслiдок ринкових змiн або
непiдконтрольних ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" обставин.
У процесi застосування облiкової полiтики ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" Керiвництво використовувало наступнi судження,
що найбiльш iстотно впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, управлiнський персонал ПАТ
"КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" застосовує судження пiд час розробки та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була
доречною для потреб користувачiв з прийняття економiчних рiшень та достовiрною, в тому значеннi, що фiнансова
звiтнiсть:
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки суб'єкта господарювання;
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
є обачливою;
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження управлiнський персонал ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходу та витрат у Концептуальнiй
основi.
Пiд час здiйснення судження управлiнський персонал ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розробки
стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не
суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо умовних активiв i зобов'язань
Характер умовних активiв i зобов'язань передбачає, що вони будуть реалiзованi тiльки при виникненнi або
вiдсутностi одної або бiльше майбутнiх подiй. Оцiнка таких умовних активiв i зобов'язань невiд'ємно пов'язана
iз застосуванням значної частки суб'єктивного судження i оцiнок результатiв майбутнiх подiй.
Судження щодо забезпечень
Сума, визнана як забезпечення, визначається як найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого
зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого
зобов'язання, визначається управлiнським персоналом на основi судження як сума, яку об'рунтовано сплатило би
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" для погашення зобов'язання або передало би його третiй сторонi на кiнець звiтного
перiоду. Оцiнки результатiв та фiнансового впливу визначаються на основi судження управлiнського персоналу
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК"

та доповнюються досвiдом подiбних операцiй. Взятi до уваги свiдчення включають будь-яке

додаткове свiдчення, отримане внаслiдок подiй пiсля звiтного перiоду.
Невизначеностi, пов'язанi iз сумою, яку слiд визнати як забезпечення, розглядаються рiзними способами залежно
вiд обставин. У випадках, коли оцiнюване забезпечення поширюється на велику кiлькiсть статей, зобов'язання
оцiнюється зважуванням усiх можливих результатiв за пов'язаними з ними ймовiрностями, тобто за очiкуваною
вартiстю.
Судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у звiтi про
фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням
методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей за
можливiстю використовується iнформацiя зi схожих ринкiв, проте в тих випадках, коли це не представляється
практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження Керiвництва для встановлення справедливої вартостi.
Змiни у припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв,
вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Судження щодо основних засобiв
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого
на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi корисного строку експлуатацiї
активу Керiвництво виходить з очiкуваної корисностi активу для ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" та враховує наступнi
чинники: очiкуване використання активу, спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiвання,
фiзичний знос та умови експлуатацiї, очiкуваний моральний знос, залежний вiд операцiйних чинникiв, таких як
кiлькiсть змiн, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технiчного обслуговування
пiдприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тодi, коли актив не використовують, технiчний
або комерцiйний знос, який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або вiд змiни ринкового попиту на
виробленi активом продукти чи послуги, правовi або подiбнi обмеження використання активу, такi як закiнчення
строку пов'язаної з ним оренди. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в
майбутньому.
Оцiнки лiквiдацiйної вартостi i амортизованої вартостi впливають на облiкову вартiсть i амортизацiю основних

засобiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Судження щодо податкiв
Українське податкове законодавство допускає рiзнi тлумачення та схильне до частих змiн. Поточнi активи та
зобов'язання з податкiв вiдображенi у фiнансовiй звiтностi виходячи з погоджених у встановленому
законодавством порядку зобов'язань на 31.12.2015р. У разi проведення податкових перевiрок у майбутнiх перiодах
сума поточних активiв i зобов'язань може змiнитися.
Судження щодо дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. При проведеннi такого
аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi за термiнами, їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове
становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому.
Судження щодо запасiв
Керiвництво оцiнює критерiї визнання запасiв на пiдставi аналiзу мети їх утримання, знаходження їх у процесi
виробництва або продажу, призначення для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. При
проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: дата надходження запасiв, орiєнтовний термiн
використання, оборотнiсть.
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто
такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Методика оцiнювання:первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Метод оцiнки ринковий.
Вихiднi данi: офiцiйнi курси НБУ.
Дебiторська заборгованiсть
Методика оцiнювання:Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобото сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Метод оцiнки дохiдний.
Вихiднi данi: контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки.
Поточнi зобов'язання
Методика оцiнювання: первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення.
Метод оцiнки витратний.
Вихiднi данi: контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки.
Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього року та
виправлення помилок
У фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився

31 грудня 2015 року, жодних рекласифiкацiй статей не

застосовано.
При пiдготовцi до складання фiнансової звiтностi

не було виявлено помилок.

Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38
"Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi
не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються
пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи"

стаття

"Нематерiальнi активи" включає собiвартiсть або переоцiнену вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. На кiнець звiтного перiоду, що
закiнчився 31 грудня 2015 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв, якими володiє ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК"
складає 2153 тис. грн., станом на 31.12.2014р. - 1377 тис. грн. За рiк надiйшли нематерiальнi активи на суму
1054 тис.грн. по групi "Iншi нематерiальнi активи". Вибуття нематерiальних активiв у звiтному роцi не було.
Нараховано амортизацiї за рiк на суму 278 тис. грн. (по групi "Iншi нематерiальнi активи"). Нематерiальнi
активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до
використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть
внутрiшньо створеного нематерiального складається з всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу
до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiдницькi роботи) признаються витратами в перiодi їх
виникнення. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi
перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до
вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо оцiненої
ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї
нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди.

Об'єкти нематерiальних активiв

класифiкуються по окремим групам: права користування природними ресурсами; права користування майном; права на
комерцiйнi позначення; права на об'єкти промислової власностi; авторське право та сумiжнi з ним права; iнша
нематерiальнi активи. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком
корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного
строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в

активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, в
залежностi вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї
витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
здiйснюється на щомiсячнiй основi. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не
амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно на 31 грудня або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв, що
генерують грошовi потоки. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном
використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити даний
актив в категорiю активiв з невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки
строку корисного використання з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi.
Дохiд або витрата вiд припинення визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою
вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент
припинення визнання даного активу. Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення.
Нематерiальний актив, що є результатом розробок (або здiйснення стадiї розробок внутрiшнього проекту), слiд
визнавати тодi i тiльки тодi, коли виконуються вимоги п. 57 МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Протягом 2015-го року ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" здiйснило капiтальнi iнвестицiї у сумi 28718 тис. грн., у тому
числi на придбання (виготовлення) основних засобiв (27527 тис.грн.), придбання (виготовлення) iнших
необоротних матерiальних активiв (137 тис.грн.), придбання (створення) нематерiальних активiв (1054 тис.грн.).
Вартiсть капiтальних iнвестицiй ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" на кiнець звiтного 2015-го року - 13140 тис. грн.,
вартiсть капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2014р. - 20696 тис. грн.
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка
термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на
досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi корисного строку експлуатацiї активу
керiвництво виходить з очiкуваної корисностi активу для ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" та враховує наступнi чинники:
очiкуване використання активу, спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiвання, фiзичний знос
та умови експлуатацiї, очiкуваний моральний знос, залежний вiд операцiйних чинникiв, таких як кiлькiсть змiн,
протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технiчного обслуговування пiдприємства, а також
нагляд за активом та його обслуговування тодi, коли актив не використовують, технiчний або комерцiйний знос,
який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом
продукти чи послуги, правовi або подiбнi обмеження використання активу, такi як закiнчення строку пов'язаної з
ним оренди. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Оцiнки
лiквiдацiйної вартостi i амортизованої вартостi впливають на облiкову вартiсть i амортизацiю основних засобiв.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня
2015 року вартiсть основних засобiв, якими володiє ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК", складає 91033 тис.грн., станом на
31.12.2014р. - 64761 тис.грн. За рiк надiйшли основнi засоби на загальну суму 35208 тис.грн. в т.ч.: будинки,
споруди та передавальнi пристрої - 873 тис.грн.; машини та обладнання - 30569 тис.грн.; транспортнi засоби 3544 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 147 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
- 75 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв у звiтному роцi склала 660 тис.грн.(знос - 493 тис.грн.) та бiла
проведена по групi Будинки, споруди та передавальнi пристрої. За рiк вибуло основних засобiв на загальну суму
1240 тис.грн. (знос - 807 тис.грн.): по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" на суму 407 тис.грн.
(знос - 7 тис.грн.), "Машини та обладнання" на суму 81 тис.грн. (знос - 64 тис.грн.), "Транспортнi засоби" на
суму 698 тис.грн. (знос - 688 тис.грн.), "Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" на суму 32 тис.грн. (знос 30 тис.грн.), "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 22 тис.грн. (знос - 18 тис.грн.). Нараховано
амортизацiї за рiк 8670 тис.грн. (по групах "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" (993 тис.грн.),
"Машини та обладнання" (6477 тис.грн.), "Транспортнi засоби" (916 тис.грн.), "Малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи" (82 тис.грн.). Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi
та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби
переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з
урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по
доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по
фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю
вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у
випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або збiльшують строк
корисного використання основного засобу.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" включають фiнансовi iнвестицiї за методом участi в
капiталi в асоцiйованi пiдприємства: станом на 31.12.2015р. - 1502 тис.грн. (змiн у звiтному перiодi не
вiдбулося), та iншi фiнансовi iнвестицiї в акцiї на суму 2504 тис.грн. (змiн у звiтному перiодi не вiдбулося).
Довгострокова дебiторська заборгованiсть ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" станом на 31.12.2015р. рахується на суму 119
тис.грн., та на суму 149 тис.грн. за станом на 31.12.2014р.
Вартiсть iнших необоротних активiв ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" станом на 31.12.14р. складає 217 тис. грн., станом на
31.31.2015р. iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 "Запаси".
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за
вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж. У первiсну вартiсть запасiв включається:
фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування;
витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо

зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92.
Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi
у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена засновниками пiдприємства
справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв
є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх
справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв.
Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то
первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31
грудня 2015 року, ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" володiє запасами на суму 45689 тис.грн., станом на 31.12.2014р. 36562 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв (45689 тис.грн.) складається з вартостi готової продукцiї - 21019
тис.грн., незавершеного виробництва - 3349 тис.грн., та виробничих запасiв на суму 21321 тис.грн., а саме:
сировина i матерiали 9017 тис.грн., паливо 168 тис.грн., тара i тарнi матерiали - 8176 тис.грн., будiвельнi
матерiали 1616 тис.грн., запаснi частини 1636 тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети 708 тис.грн.,
переоцiнки за рiк не вiдбувалися.
Дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан представляється на нетто-основi, тобто за вирахуванням
резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi розраховується на пiдставi аналiзу
платоспроможностi кожного дебiтора на iндивiдуальнiй основi. Перiодичнiсть iнвентаризацiї резерву - на кожну
дату рiчної фiнансової звiтностi. Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi проводиться за рахунок
сформованого резерву знецiнення (у випадках списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, по якiй резерв
не формується - на рахунок прибуткiв i збиткiв). При списання товарної дебiторської заборгованостi, визнаної
безнадiйною, витрати класифiкуються як збутовi. При списання дебiторської заборгованостi по розрахунках,
визнаної безнадiйною, витрати класифiкуються як iншi операцiйнi. Сума торгiвельної дебiторської
заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi, згiдно з МСБО 39, облiковується за
амортизованою собiвартiстю. На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2015 року, дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складає 33130 тис.грн., станом на
на 31.12.2014р. - 19250 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р.
складає 6662 тис.грн., на 31.12.2014р. - 69 тис.грн. Iншi поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець
звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2015 року, складає 8690 тис.грн. (в т.ч. 30 тис.грн. - вiдшкодування
збиткiв, 1113 тис.грн. - наданi послуги, матерiали, 3112 тис.грн. - заборгованiсть по зворотнiй тарi, 59
тис.грн. - заборгованiсть по комунальних платежах, 889 тис.грн. - позки спiвробiтникiв, 12 тис.грн. розрахунки з державними цiльовими фондами, 2282 тис.грн. - передплата за ТМЦ послуги, 1193 тис.грн. передплата за обладнання, жерсть), на 31.12.2014р. - 4927 тис.грн. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення
дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз
дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами, їх
зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в
минулому.
У статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" у Звiтi про фiнансовий стан ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" вiдображено на
початок звiтного 2015 року 1108 тис.грн., за станом на 31.12.2015 року - 6965 тис.грн., у складi яких
врахованi кошти на розрахунковому рахунку, в нацiональнiй та iноземнiй валютi, в касi та депозити до
запитання. Еквiваленти грошових коштiв являють собою високолiквiднi iнвестицiї (у тому числi депозити на строк
до 3-х мiсяцiв), легко оборотнi в заздалегiдь вiдомi суми грошових коштiв i пiдданi незначного ризику змiни їх
вартостi. Довгостроковi банкiвськi кредити розглядаються як фiнансова дiяльнiсть. Короткостроковi банкiвськi
кредити розглядаються як операцiйна дiяльнiсть. Банкiвськi овердрафти включаються до складу грошових коштiв.
Виплаченi вiдсотки за короткостроковими кредитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi. Отриманi вiдсотки за короткостроковими депозитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд
операцiйної дiяльностi. Виплаченi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi.
Отриманi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Потоки грошових коштiв,
якi виникають у зв'язку з податками на прибуток, класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi за винятком випадкiв, коли iснує практична можливiсть i вони можуть бути iдентифiкованi з
результатами фiнансової або iнвестицiйної дiяльностi.
Витрати майбутнiх перiодiв ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складаються з витрат на передплату перiодичних видань,
бланки, книги, обслуговування програмного модуля, миючi засоби, папiр, та рахуються станом на 31.12.2015р. на
суму 70 тис.грн., на 31.12.2014р. - 57 тис.грн.
У Звiтi про фiнансовий стан ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" у складi iнших оборотних активiв включенi суми залишкiв по
транзитних рахунках 643 "Податковi зобов'язання" i 644 "Податковий кредит".

Сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню

з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ
у найближчому майбутньому. Iншi оборотнi активи ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" станом на кiнець звiтного року, що
закiнчився 31.12.2015р.: 509 тис. грн., на початок: 363 тис. грн..
Власний капiтал ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складається з акцiонерного капiталу (9314 тис.грн., змiн протягом
звiтного року не вiдбулось), капiталу у дооцiнках (3425 тис.грн., змiн протягом звiтного року не вiдбулось),
додаткового капiталу (25652 тис.грн., змiн протягом звiтного року не вiдбулось), капiтальних резервiв (2034
тис.грн., змiн протягом звiтного року не вiдбулось), прибутку поточного року та нерозподiленого прибутку
минулих рокiв (на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2015 року - 66168 тис.грн., станом на
31.12.2014р. - 47065 тис.грн.). Акцiонерний капiтал АТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складається з розмiщених простих
акцiй. Їх облiк ведеться за номiнальною вартiстю. Розмiщеними вважаються акцiї повнiстю оплаченi акцiонерами,

випуск яких був зареєстрований згiдно з чинним законодавством України. Кiлькiсть акцiй та їх номiнальна
вартiсть протягом 2015 року, не змiнилася.
Станом на 31.12.2014р. ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" мав довгостроковi кредити банкiв на суму 12873 тис.грн. До кiнця
2015 року ця сума була збiльшена до 37803 тис.грн. Короткостроковi кредити банкiв ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" станом
на 31.12.2014 складали 21000 тис. грн., на 31.12.2015р. - 16000 тис.грн. Станом на кiнець звiтного перiоду, що
закiнчився 31 грудня 2015 року, кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 9428
тис.грн., станом 31.12.2014р. - 3767 тис.грн. Станом на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2015
року, кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" складає 39409
тис. грн., станом 31.12.2014р. - 23330 тис.грн. Станом на 31.12.2015р. кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом складає 1413 тис.грн., на 31.12.2014р. - 3484 тис. грн. Станом на кiнець звiтного
року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування складає 81
тис.грн., станом на 31.12.2014р. - 430 тис.грн. Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився 31 грудня 2015
року, поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi складає 1150 тис.грн., станом на 31.12.2014р. - 882
тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" включають розрахунки з iншими
дебiторами-органiзацiями, з пiдзвiтними особами та податковий кредит по органiзацiях: "Iншi поточнi
зобов'язання" ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" станом на 31.12.2015р. складає 289 тис. грн., на 31.12.2014р.: 286 тис.
грн.
Доход визнається при оформленнi та пiдписаннi акту виконаних робiт. Акти виконаних робiт пiдписуються
щомiсячно, але не рiдше, нiж один раз в квартал.
Чистий дохiд виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2015 рiк складає 670896 тис.грн., за
2014 рiк - 572271 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої подукцiї (товарiв, робiт, послуг) за станом на 31.12.2015р. складає 591625 тис.грн.,
станом на 31.12.2014р. - 516415 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи станом на 31.12.2015р. рахуються на суму 22341 тис.грн., та складаються з:
-

реалiзацiя оборотних активiв - 1977 тис.грн.;

-

реалiзацiя послуг - 11971 тис.грн.;

-

iншi

o

дохiд по ЖГК - 130,5 тис.грн.;

o

проценти отриманi - 20,2 тис.грн.;

-

операцiйна курсова рiзниця - 7861 тис.грн.;

-

операцiйна оренда активiв - 215 тис.грн.;

-

вiдшкодування ранiше списаних активiв - 19 тис.грн.;

-

реалiзацiя продукцiї їдальнi - 140 тис.грн.;

-

отриманi штрафи, пенi, неустойки (претензiї отриманi) - 4 тис.грн.

доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю - 154 тис.грн., в т.ч.

Адмiнiстративнi витрати ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК": стаття витрат; сума на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.);
сума на кiнець попереднього звiтного перiоду (31.12.2014р.) (тис.грн.):
"

Зарплата з нарахуваннями адмiнiстративному апарату 11240; 8915;

"

Витрати на вiдрядження 442; 296;

"

Амортизацiя та витрати на утримання АП 534; 536;

"

Розрахунково-касове обслуговування 873; 769;

"

Податки та збори 878; 711;

"

Витрати на зв'язок 646; 518;

"

Утримання легкового транспорту 1041; 715;

"

Винагороди за професiйнi послуги 10160; 7561;

"

Iншi витрати 316; 360.

"

Усього 26130 тис.грн.; 20381 тис.грн.;

Витрати на збут ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК": стаття витрат; сума на кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.); сума на
кiнець попереднього звiтного перiоду (31.12.2014р.) (тис.грн.):
"

Заробiтна плата за нарахуваннями 2789; 2352;

"

Амортизацiя та витрати на утримання необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї 293; 368;

"

Транспортно-експлуатацiйнi послуги, ветеринарнi послуги та iншi послуги, дизайн

"

витрати на допомiжнi матерiали, ПММ, спецодяг - 112; 0;

"

тарнi матерiали (стретч-плiвка, гофрокартон, пiддони) 1388; 978;

"

Усього 10332 тис.грн.; 4781 тис.грн.

5750; 1083;

Iншi операцiйнi витрати станом на 31.12.2015р. рахуються на суму 33501 тис.грн., та складаються з:
-

собiвартiсть оборотних матерiальних активiв - 1786 тис.грн.

-

iншi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю 75 тис.грн.

-

донарахованi податки та збори за актами перевiрок - 897 тис.грн.

-

ПДВ за рахунок пiдприєства - 528 тис.грн.

-

витрати на утримання соцкультпобуту - 470 тис.грн.

-

витрати на утримання орендованих примiщень - 204 тис.грн.

-

собiвартiсть реалiзованих послуг - 10936 тис.грн.

-

виплати персоналу - 359 тис.грн.

-

витрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 16166 тис.грн.

-

витрати по операцiях з тарою - 109 тис.грн.

-

iншi операцiйнi витрати - 546 тис.грн.

-

собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 636 тис.грн.

-

недостачi i втрати вiд псування цiнностей - 253 тис.грн.

-

витрати на утримання їдальнi - 360 тис.грн.

-

витрати на утримання ЖКГ - 301 тис.грн.

Iншi доходи станом на 31.12.2015р. рахуються на суму 1195 тис.грн., iншi витрати (благодiйна дiяльнiсть - 228
тис.грн., залишкова вартiсть списаних необоротних активiв - 510 тис.грн., собiвартiсть реалiзованих
необоротних активiв - 98 тис.грн., iншi витрати - 93 тис.грн.) станом на 31.12.2015р. рахуються на суму 929
тис.грн.
Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", наступна iнформацiя подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або
знаходиться у процесi подання своїх фiнансових звiтiв) комiсiї з цiнних паперiв або iншiй регулювальнiй
органiзацiї з метою випуску звичайних акцiй на вiдкритому ринку: прибуток на одну просту акцiю станом на
31.12.2015р. становить

0,5126914 тис.грн., прибуток на одну просту акцiю за аналогiчний перiод попереднього

року (станом на 31.12.2014р.): 0,4444310 тис.грн.; базисний прибуток на акцiю, який обчислюється шляхом
дiлення прибутку за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року:
станом на 31.12.2015р. становить 0,5126914 тис.грн., станом на 31.12.2014р. базисний прибуток на акцiю
становить 0,4444310 тис.грн., середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу станом на
31.12.2015р. становила 37254376 шт., змiн у звiтному 2015 роцi не вiдбулося.
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний
сукупний прибуток": 1). на 31.12.2014р.: iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис.грн., загальний
сукупний прибуток - 16557 тис.грн., номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 6,00 грн.; 2). на 31.12.2015р.:
iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис.грн., загальний сукупний прибуток - 19100 тис.грн.,
номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн.
Керiвництвом ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, згiдно з МСБО
7 "Звiт про рух грошових коштiв", обраний прямий метод для розкриття iнформацiї про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу.
Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат
грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрi суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу,
собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та
подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом
перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових
статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової
дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не
грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi

протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає

користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому
числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою
пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки
здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам
змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних
суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних
суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй.
Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається
окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або
фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про
рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи
капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди,
як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає
одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi,
оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв
та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної
дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi
дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на
одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових
потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта
господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя про полiтику, прийняту ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК", для визначення складу грошових коштi та їх
еквiвалентiв (що регулюється положеннями МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"): у звiтi вiдображено рух
грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в
отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з
отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат
основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв
та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород
рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий
рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi станом за 2015 рiк склав 14657 тис.грн.; за аналогiчний перiод

попереднього року - 15664 тис.грн.
Витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, класифiкуються як iнвестицiйна
дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв,
вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi
еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для
придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також
тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових
коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати
грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а
також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових
коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного
капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах
(iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для
дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси
i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших,
нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i
форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для
дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових
коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi
контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова
дiяльнiсть. . Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi станом за 2015 рiк склав "мiнус" 25650
тис.грн.; за аналогiчний перiод попереднього року -

"мiнус" 21682 тис.грн.

Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi (фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання
коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення
зобов'язань за борговими цiнними паперами) включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших
iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених
акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових
коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi,
пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi станом за 2015 рiк склав
16850 тис.грн.; за аналогiчний перiод попереднього року - 7113 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець року, що завершився 31.12.2015р., становить 6965 тис.грн., за аналогiчний перiод
попереднього року залишок коштiв на кiнець 2014 року: 1108 тис.грн. Змiни за звiтний рiк: збiльшення залишку
грошових коштiв ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" на 5857 тис.грн.
Розкриття iншої iнформацiї
Цiлi, полiтика та процеси в областi управлiння капiталом
Управлiння капiталом ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" спрямовано на досягнення наступних цiлей:

дотримання вимог до

капiталу, встановлених законодавством, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно
дiючого пiдприємства. Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює
сумi капiталу, показаного в балансi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму
власного капiталу i може її коригувати шляхом збiльшення статутного капiталу.
Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами:
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
У звiтному роцi були здiйсненi наступнi операцiї з пов'язаними сторонами:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдiльнiстю "Бiлокуракiнський молокозавод" (код за ЄДРПОУ 24046633), Частка в
статутному капiталi ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" - 86,62%. Сума операцiї: 4472,0 тис.грн.- послуги по сбору молока,
43,1 тис.грн. - оренда автомобiлiв, 15,6 тис.грн. - продажа тмц. Заголом за всiма операцiями нараховано
4530,7 тис.грн., сплачено 4403,3тис.грн. Оцiнка була проведена за методом витрати плюс.
2. Генеральний директор Радченко Олександр Олександрович (податковий код 1936700758). Частка в статутному
капiталi ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" - 68,0379%. Сума операцiї: 4667,9 тис.грн. Заробiтна плата тi iншi виплати , що
входять до ФОП.
3. Фiзична особа Радченко Людмила Миколаївна (податковий код 1893518144). Частка в статутному капiталi ПАТ
"КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" - 29,8018%. Сума операцiї 99,5 тис.грн. Метод оцiнки - Незалежна оцiнка.
Iншi операцiї з пов'язаними сторонами в звiтному перiодi не здiйснювались.
Персонал та оплата працi:
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк склала 596 осiб, в т.ч.:
- позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 2 осiб;
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа.
Зарплата, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та
лiкарнянi, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються
працiвниками Товариства.
Протягом 2015 року працiвникам ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розпису. На
початок 2015 року поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi складають 882 тис.грн. На 31.12.2015
року поточнi зобов'язання з оплати працi складають 1150 тис.грн. Нарахована за 2015 рiк заробiтна плата

складає 33676 тис. грн. Простроченої заборгованостi iз виплати заробiтної плати станом на 31.12.2015 року
немає.
Ризики
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. Вище керiвництво
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" контролює процес управлiння цими ризиками, а саме:
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом
коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни
процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на товари й iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн
на iнструменти капiталу. Фiнансовi iнструменти, пiдданi ринковому ризику включають в себе кредити та позики,
депозити.
Керiвництво ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" вважає вплив ринкового ризику на фiнансову звiтнiсть незначним.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтського договору. Кредитний ризик пов'язаний з
грошовими коштами та їх еквiвалентами, засобами на депозитних рахунках у банках, виданими позиками, авансами,
векселями, а також торгової та iншої дебiторської заборгованiстю та iншими iнвестицiями в цiннi папери.
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" схильне до кредитного ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, у
вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i
фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Концентрацiя кредитного ризику щодо поточної дебiторської заборгованостi є незначною, оскiльки клiєнтська база
є диверсифiкованою, а продукцiя готова продукцiя користується попитом, про що свiдчать несуттєвi її залишки на
кiнець звiтного перiоду.
З метою зменшення кредитного ризику, ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними
контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi виданi постачальникам.
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, практика якої дозволяє
керiвництву вважати ризики непогашення дебiторської заборгованостi незначними.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових
зобов'язань.
Методи управлiння лiквiднiстю включають середньострокове прогнозування (бюджет затверджується щорiчно i
коригується щокварталу), короткострокове прогнозування.
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" затвердило та здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками у тому числi через
систему бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного
погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв для розрахункiв.
Подiї пiсля дати балансу:
Подiї пiсля звiтного перiоду - це сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду
до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Можна визначити два типи подiй:
а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування
пiсля звiтного перiоду);
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування пiсля
звiтного перiоду).
ПАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК" стверждує що будь-якi подiї, якi б могли вплинути на фiнансовi звiти за звiтний 2015
рiк, що складенi станом на 31.12.2015 року., не вiдбувались.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
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