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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Сачик Петро Львович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Птахофабрика 

Тернопiльська" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03369177 

4. Місцезнаходження: 47722, Україна, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н. р-н, с. Великi 

Гаї, вул. Галицька, 180 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 490683, (0352) 490263 

6. Адреса електронної пошти: yadobre@gmail.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 25.04.2019р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://yadobre.com.

ua/investors/aktsion

eram-2019.html 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкрита, тому що вiдповiдно 

до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку 

iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог 

рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у 

складi рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звiтному перiодi не 

користувалось послугами рейтингового агентства, не має дiючих договорiв з рейтинговими 

агентствами та не має визначених рейтингiв. 

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не розкрита, тому що в звiтному перiодi органами 

державної влади штрафнi санкцiї не накладались.  

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення 

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi 

рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента не розкрита, оскiльки на кiнець звiтного 



перiоду засновники/учасники акцiями емiтента не володiли. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не розкрита, тому що в 

звiтному роцi така iнформацiя не виникала. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкрита, 

тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не 

розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкрита, тому що 

вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває 

таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не розкрита тому що Товариство не здiйснювало 

випуск/емiсiю таких цiнних паперiв. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкрита, тому що 

вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває 

таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.  

Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв емiтентом протягом року не розкрита, тому 

що Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення 

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi 

рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не розкрита, тому що Товариство не здiйснювало випуск/емiсiю iнших цiнних 

паперiв. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв не розкрита, тому що будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 

вiдсутнi. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не розкрита, тому 

що Товаиство не здiйснювало виплату дивiдендiв та iнших доходiв у звiтному перiодi.  

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкрито, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 

приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.  

Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення 

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi 

рiчної iнформацiї. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не розкрита, тому що в звiтному роцi 

такi договори не укладались (або емiтенту невiдомо про укладення таких договорiв). 



Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, 

iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, iнформацiя про 

замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв 

до складу iпотечного покриття, вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних 

облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, вiдомостi 

щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року, iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо 

реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв 

ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН, правила ФОН - Iнформацiя згiдно пунктiв 36-45 Змiсту не розкрита, у зв'язку з 

тим, що Товариство не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, 

сертифiкатiв ФОН. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Птахофабрика Тернопiльська" 

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

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.05.1997 

4. Територія (область) 

 Тернопільська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1689012 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 223 

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

 01.47 - розведення свiйської птицi 

 10.11 - виробництво м'яса 

 01.11 - вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних 

культур 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПроКредит Банк" 

2) МФО банку 

 320984 

3) Поточний рахунок 

 26000230392531 

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

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПП "Метал" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25348483 

4) Місцезнаходження 

 Тернопiльський р-н., с. Великi Гаї, вул. Галицька, 180 

5) Опис  

 ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" володiє 100% корпоративних прав ПП "Метал" 

 



 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Цех№2 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47722, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, с. Великi Гаї, Галицька,180 

3) Опис 

 Структурний пiдроздiл входить до остовних засобiв Товариства. 

 

1) Найменування 

 Цех№3 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47000, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, с.Дичкiв, Колгоспна,42 

3) Опис 

 Структурний пiдроздiл входить до остовних засобiв Товариства. 

 

1) Найменування 

 Цех пiдрощення молодняка 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48130, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, с.Петрикiв, Сiчових Стрiльцiв,4 

3) Опис 

 Структурний пiдроздiл входить до остовних засобiв Товариства. 

 

1) Найменування 

 Цех виробництва комбiкормiв 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48130, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт.Дружба, Л.Українки,13А 

3) Опис 

 Структурний пiдроздiл входить до остовних засобiв Товариства. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 1940/1470/18 Восьмий 

апеляцiйний 

адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ 

"Птахофабрика 

Тернопiльська" 

Тернопiльська 

митниця ДФС 

ТОВ "ЕСКОРТ" Визнання протиправним  та 

скасування рiшення 

Апеляцiя 

Примітки: 

Справа №  1940/1470/18 

За позовом: Приватного акцiонерного товариства "Птахофабрика Тернопiльська",  

третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору на сторонi позивача Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСКОРТ"  

Вiдповiдач: Тернопiльської митницi ДФС про визнання протиправними та скасування рiшення та картки про вiдмову в прийняттi митної декларацiї, митному 
оформленнi випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення 

 

Вiдкриття проваджень 

Тернопiльський окружний адмiнiстративний суд -  30.07.2018 р. 

Восьмий апеляцiйний адмiнiстративний суд - 22.12.2018 р. 

 

Кiнцеве рiшення (апеляцiя): в позовi - вiдмовлено. 

 
Касацiйний адмiнiстративний суд Верховного Суду  - 22.04.2019 р.  (рiшення не прийнято) 

 

2 921/31/18 Захiдний 

апеляцiйний 

Господарський суд 

Тернопiльська 

мiська прокуратура 

ПрАТ 

"Птахофабрика 

Тернопiльська" 

ТОВ "ЕСКОРТ" Про визнання договору 

укладеним 

Апеляцiя 

Примітки: 

Справа №  921/31/18 

За позовом Заступника керiвника Тернопiльської мiсцевої прокуратури, бульвар Т. Шевченка, 7, м. Тернопiль, в iнтересах держави в особi Великогаївської сiльської 

ради Тернопiльського району, Тернопiльської областi, вул. Галицька, 47, с. Великi Гаї, Тернопiльський район, Тернопiльська область  

Вiдповiдач: ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" 

про визнання укладеним договору про пайову участь (внесок) замовника (фiзичною особою, юридичною особою) у створеннi розвитку iнженерно-транспортної та 
соцiальної iнфраструктури села Великi Гаї Тернопiльського району Тернопiльської областi та стягнення суми пайового внеску у розмiрi 343 307 грн. 04 коп. 

 

Вiдкриття проваджень 

Господарський суд тернопiльської областi  -  31.01.2018 р. 

Львiвський апеляцiйний господарський суд  - 16.07.2018 р. 

Прийнято до провадження Захiдним апеляцiйним господарським судом - 19.10.2018 р. 

Касацiйний господарський суд Верховного Суду - 22.03.2019 р. 

 
Кiнцеве рiшення (ВС): 

Позов - задоволено частково. 



Рiшення суду - виконано. 

 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

1971р рiк заснування пiдприємства  

1972р. приєднання вiддiлку с. Петрики  

80-тi рр. входження до складу Львiвського тресту об'єднання птахопрому, приєднання цеху 

репродукцiї  

1985р. перетворення на Державне с/г пiдприємство, запуск цеху виробництва комбiкормiв  

1986р. пiдприємству надано статус репродуктора II порядку  

1982 р. введення в експлуатацiю цеху №3, перехiд на утримання нового кросу "Бiлорусь-9"  

13 серпня 1999р. вiдповiдно до наказу №562 Регiонального вiддiлення Фонду державного майна 

України по Тернопiльськiй областi шляхом перетворення державного сiльськогосподарського 

пiдприємства "Птахофабрика Тернопiльська" реорганiзовано у ВАТ вiдповiдно до "Порядку 

перетвореня власностi у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженого постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099  

2000р. удосконалення системи менеджменту , пiдприємство визнано "кращим роботодавцем 

2000 року" у Тернопiльському районi, перехiд на утримання нового кросу "Hy-Line"  

2001р. повнiстю завершено процес приватизацiї  

2002р. пiдприємство нагороджене кубком мiжнародного клубу "Hy-Line" за успiшний розвиток 

та просування на ринку  

2003р. пiдприємство виступило спiвзасновником всеукраїнської асоцiацiї "Союз птахiвникiв 

України" i є сьогоднi єдиними представником Захiдного регiону в данiй структурi, що об'єднує 

всього 78 пiдприємств-виробникiв галузi i дають 78% українського виробництва товарних яєць в 

Українi.  

2004р. зареєстровано торгову марку "Добре яйце", вiддiл маркетингу планує систему заходiв для 

формування бренду, формується мережа представництв у захiдному регiонi, розпочато 

масштабну реконструкцiю та модернiзацiю виробничих примiщень, в результатi якої проектна 

потужнiсть пiдприємства становитиме 770 тис. куркомiсць.  

ПАТ "Птахофабрика Тернопiльська" розпочало свою дiяльнiсть у 1971 роцi як Тернопiльська 

мiжколгоспна птахофабрика.  

У травнi 1971р. було започатковано будiвництво першого пташника, а вже до кiнця року на 

першому цеху дiяло 6 пташникiв, утримувалося 90тис. гол. птицi. 

У 1972р. вiдкрився вiддiлок с. Петрикiв, де утримувалось перше батькiвське стадо.  

У 80-их рр. пiдприємство перейшло у пiдпорядкування Львiвського тресту об'єднання 

Птахопром. Тодi ж для утримання батькiвського поголiв'я приєднано цех репродукцiї смт. 

Ланiвцi (проектна потужнiсть 90 тис. гол.).  

У 1982р. було введено в експлуатацiю цех №3 (проектна потужнiсть 160 тис. куркомiсць), 

будiвництво якого iнiцiювала облдержадмiнiстрацiя, - за загальною потужнiстю птахофабрика 

вже розрахована на 750 тис. куркомiсць. У цей час продукцiя пiдприємства постачалася також в 

країни Європи. 

Вiддiл с. Петрикiв було переобладнано для iнкубацiї та пiдрощення молодняка. Вiдповiдно до 

наказу Мiнiстерства сiльського господарства Української РСР вiд 08.02.1985 року № 57 та на 

пiдставi дозволу Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 15.01.1985 року № 542/96 Тернопiльська обласна 

мiжколгоспна птахофабрика була перетворена у державне сiльськогосподарське пiдприємство 

"Птахофабрика "Тернопiльська" за станом на 01.01.1985р. На той час в УРСР поза трестами 

дiяло лише 4 птахофабрики з окремим статусом. 

У 1986р. пiдприємству надано статус репродуктора II порядку. Цей перiод характеризується 

найкращими показниками розвитку: валовий збiр яєць - 89млн. шт. (1990р.), кiлькiсть 

утримуваного поголiв'я - 760 тис., продуктивнiсть птицi - 234 яйця на 1 курку-несучку. 

Забезпечення кормами здiйснювалось централiзовано через трест, згодом - з комбiкормового 



заводу смт. Дружба. У 1985р. на територiї вiддiлку с. Великi Гаї збудований кормоцех, який 

спочатку виконував додатковi функцiї. Зараз - це один з основних допомiжних структурних 

пiдроздiлiв, який повнiстю забезпечує виготовлення комбiкормiв за власною рецептурою, 

розробленою з врахуванням кросу, вiкової категорiї та забезпеченостi кормами.  

Крiм виробничої, пiдприємство розвивало i соцiальну сферу: здiйснювалось будiвництво 

житлових будинкiв, гуртожитку, дитячих садочкiв.  

З 90-их рр. вiдбувся перехiд з молдавського кросу "Легорн" лiнiї 444 до бiльш прогресивного 

"Бiлорусь - 9". Загальна криза економiки в цiлому та аграрного сектора зокрема, позначилася i 

на птахiвництвi. Розпочався поступовий i тривалий спад - скорочення поголiв'я, проблеми з 

поставками кормiв та забезпеченням генетичними ресурсами тощо.  

Свого пiку криза досягла у 1998-1999р. Бiльшiсть птахогосподарств областi, як i в цiлому по 

Українi, повнiстю призупинили свою дiяльнiсть чи збанкрутували. Незважаючи на цi фактори, 

птахофабрика все ж працювала, хоча i на потужностi та з незадовiльними якiсними 

показниками.  

27 серпня 1999 року пiдприємство перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство.  

2000 рiк став перехiдним: змiнюється форма власностi, пiдхiд до господарювання - для початку 

посаджено на вирощування 45тис. гол. птицi експериментальної партiї нового для української 

практики кросу Hy-Line W-98. Пiдприємство перебуває в кризi: середньорiчне поголiв'я - 69 

тис.гол., валовий збiр яєць - 17,1 млн. шт. Далi для виходу з цiєї кризи здiйснюється покращення 

матерiально-технiчної бази. З цiєю метою витрачено 1,7 млн. грн., в т.ч. придбано основних 

засобiв на суму 700 тис. грн. Залучаються додатковi людськi ресурси: ВАТ "Птахофабрика 

Тернопiльська" було визнано "кращим роботодавцем 2000 року" у Тернопiльському районi. 

У 2001р. повнiстю завершено процес приватизацiї (державна частка у статутному капiталi 

вiдсутня). З приходом нового власника впроваджується стратегiя тривалого розвитку, що 

включає етап виходу з кризи, вiдновлення виробництва до максимально можливого рiвня, 

розширення виробничих потужностей. На першому етапi чимало коштiв витрачалось на 

апробацiю та впровадження нових технологiй, купiвлю нових кросiв птицi. Для другого етапу 

характерне вибiркове та найнеобхiднiше оновлення виробничих примiщень поряд з 

плануванням масштабної модернiзацiї та реконструкцiї. Основним прiоритетом визнано 

нарощення поголiв'я, змiну органiзацiї виробничого процесу, формування не штату, а команди 

фахiвцiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. В 

рейтингу птахогосподарств України ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" визнано 

найпривабливiшим об'єктом Захiдного регiону.  

У 2002 роцi пiдприємство нагороджене кубком мiжнародного клубу "Hy-Line" за успiшний 

розвиток та просування на ринку. 

З 2003р. по 2008р ВАТ "Птахофабрика Тернопiльська" виступило спiвзасновником 

всеукраїнської асоцiацiї "Союз птахiвникiв України" i на сьогоднi є єдиними представником 

Захiдного регiону в данiй структурi, що об'єднує всього 78 пiдприємств-виробникiв галузi i 

дають 78% українського виробництва товарних яєць в Українi. 

У 2011р., узв'язку iз приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" вiдбулася змiна найменування Товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство "Птахофабрика Тернопiльська". 

В звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднаня, перетворення та видiленя в емiтента 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 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складає 231 чол.; Осiб, якi 

працюють за сумiсництвом не має. Працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого 

дня не має. Позаштатних працiвникiв немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 

23516 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом розмiр фонду оплати працi 

збiльшився на 8854 тис.грн. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через 

самоосвiту. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.  

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство до об'єднань не належить. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами чи 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду - 

вiдсутнi. Вiдповiдно вiдсутнi умови та результати цих пропозицiй. 

 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Принципи облiкової полiтики Товариства визначаються наказом про облiкову полiтику. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до нацiональнихстандартiв 

фiнансової звiтностi. Окремi положення Облiкової полiтики Товариства:  

Основнi засоби. 

Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть надходження до Товариства 

економiчних вигiд, його вартiсть можна достовiрно оцiнити та якщо очiкуваний строк корисного 

використання активу бiльше одного року i вартiсть перевищує 6000 грн. Основнi засоби 

вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв складається з витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатацiї. 

Вартiсть об'єктiв основних засобiв, створених Товариством, складається з вартостi матерiалiв, 

витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Подальшi витрати 

капiталiзуються лише в тому випадку, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх 

економiчних вигiд вiд використання об'єкта. Всi iншi витрати визнаються в звiтi про прибутки та 

збитки в складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. 

Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 

використання, як очiкується, не принесе економiчних вигiд. Прибутки та збитки вiд вибуття 

основних засобiв визначаються як рiзниця мiж отриманими коштами та балансовою вартiстю 

цих активiв i визнаються в звiтi про прибутки та збитки.  

Амортизацiя  

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть 

основних засобiв зменшувалась до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваних термiнiв 



корисного використання вiдповiдних активiв. Нарахування амортизацiї розпочинається з дати 

придбання, а у випадку активiв, створених Товариством - з того часу, коли виготовлення 

закiнчено i вiн придатний до експлуатацiї. Метод нарахування зносу, очiкуваний термiн 

корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i 

коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Розрахунковi термiни експлуатацiї 

активiв є наступними: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 10 до 50 рокi; будiвельна 

технiка та обладнання - вiд 5 до 20 рокiв; транспортнi засоби - вiд 5 до 15 рокiв; iнструменти, 

меблi та iншi основнi засоби - вiд 2 до 15 рокiв. 

Запаси 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання або чистою вартiстю 

реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв в процесi 

господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку й iншi витрати, понесенi при 

доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення в стан, придатний для 

використання за призначенням. Собiвартiсть незавершеного будiвництва включає вартiсть 

будiвельних матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих витрат, а також 

вiдповiдну частину розподiлених виробничих накладних витрат. Оцiнка вартостi запасiв при їх 

вибуттi, за винятком незавершеного будiвництва, визначається за методом ФIФО. Вартiсть 

незавершеного будiвництва визначається за методом iдентифiкацiйної собiвартостi.  

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

У звiтному роцi ПрАТ займалося виробництвом та реалiзацiєю товарного яйця i iншої продукцiї  

птахiвництва. В 2018 роцi основним видом виробництва, що приносив прибуток, було 

виробництво яєць курячих харчових. В цьому перiодi було вироблено 199,0 млн. шт.. яєць 

курячих на суму 202,2 млн. грн..  

Як показав досвiд, у 2018 роцi на розмiр цiни реалiзацiї не мали впливу сезоннiсть, а тiльки 

закони ринку - попит та пропозицiя. Середньорiчна цiна реалiзацiї склала 1,83грн./шт.. , загальна 

сума виручки, отримана у перiодi - 418,54 млн. грн.. 

Для зниження ризикiв недоотримати дохiд вiд реалiзацiї на внутрiшньому ринку України через 

високу пропозицiю товару або низький попит на продукцiю, пiдприємство активно здiйснює 

експорт продукцiї, який становив 9,21% у загальному обсязi продаж, в грошовому еквiвалентi - 

38,556 млн. грн.. 

Основне завдання пiдприємства забезпечити продукцiєю населення Захiдного регiону 

(Хмельницька, Закарпатська, Львiвська, Iвано - Франкiвська, Рiвненська, Волинська, 



Чернiвецька областi), тобто приблизний радiус ринку становить 200-300 км. Окрiм того, свою 

продукцiю вiдправляє в Київську та Черкаську областi.  

Серед видiв виробництва, вiдмiнних вiд виробництва  яєць курячих, перспективними є 

виробництво комбiкормiв для годiвлi птицi та переробка сої. На даному етапi цi види 

виробництва спрямованi для забезпечення власних потреб, хоча промисловi потужностi при 

цьому використанi не на 100% . 

ПрАТ має прямi контракти з основними постачальниками сировини для виготовлення 

комбiкорму, це вiтчизнянi агропромисловi пiдприємства такi як: ТОВ "Да-Груп", ТОВ 

"Центроторг", ТОВ "Золотники-Агро", ПАП "Аркадiя", СФГ "Тюльпан", ТОВ "ГРОСС ЛЕЙБЛ", 

ТОВ "Агролан-3", ТОВ СГ "Маяк", а також постачальники, що забезпечують пiдприємство 

якiсними кормовими добавками та вакцинами i ветпрепаратами : ТОВ ТД "Свiт-агро" 

Через вiдсутнiсть на територiї України дiючих племптахопiдприємств, ПрАТ придбає одноденне 

курча для пiдготовки ремонтного молодняка, за межами держави. Вiдповiдно, безпосереднiй 

вплив на вартiсть пiдрощеного ремонтного молодняка має курс гривнi по вiдношенню до 

iноземної валюти. 

Основними ризиками пiдприємства є якiсть сировини для виготовлення кормiв та їх наявнiсть та 

цiна. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi 5 рокiв ПрАТ придбало десять сiдельних тягачi - Volvo i дев'ятнадцять DAF XF для 

перевезення кормiв та курячого послiду,  вантажних автомобiлiв шiсть RENAULT, два 

Volkswagen, один MAN,один Fiat Doblo  для перевезення яєць курячих, автобус Mersedes Benz - 

для перевезення працiвникiв товариства.Для ведення господарської дiяльностi також придбано 

п'ять напiвпричiпи , три напiвпричiпи iзотермiчних та п'ять напiвпричiпи-самоскиди, та сiм 

легкових автомобiлiв.  

За перiод з 2013 - 2018 рр придбано та встановлено чотири  комплекти обладнання ,  для  

утримання  дорослої птицi загальною кiлькiстю 230 тис. посадкових мiсць,для переробки сої , 

для сушiння зернових культур та комплекти поворотного конвеєра для яйцезбору.Також 

придбано та встановлено три комплекти обладнання для пiдро-щення ремонтного молодняка 

загальною кiлькiстю 270 тис. посадкових мiсць 

Пiдприємство на кiнець звiтного перiоду не визначилось з плануванням значних iнвестицiй або 

придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. Вiдповiдно опис, включаючи суттєвi умови 

придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування вiдсутнiй.  

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби ПАТ знаходяться за мiсцем знаходження товариства та його структурних 

пiдроздiлiв: Тернопiльська обл.., Тернопiльський р-н, с.Великi Гаї, вул.. Галицька,180; 

Тернопiльська обл.., Тернопiльський р-н, с.Петрикiв, вул..Сiчових Стрiльцiв, Тернопiльська 

обл.., Теребовлянський р-н, смт.Дружба, вул. Л.Українки, 13А та облiковується по групах. 



Виробничi потужностi використовуються на 82%.В зв'язку з високим рiвнем цiн на корми та 

енергоносiї виробничi потужностi не використовуються повнiстю.Планiв з приводу капiтального 

будiвництва найближчим часом пiдприємство немає.Планується удосконалення основних 

засобiв.Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних 

наслiдкiв. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливають: 

- Нестабiльнiсть економiки в державi; 

- Високi цiни на енергоносiї; 

- Низька платоспроможнiсть населення; 

- Демпiнгування ринку певними структурами; 

- Високi цiни на кормову групу. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента проводиться за рахунок власних коштiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених ,але не виконаних договорiв (контрактiв ) на кiнець звiтного перiоду немає. 

 

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) 

Передбачається розширення виробництва та реконструкцiя. Iстотним фактором, який може 

вплинути на дiяльнiсть емiтента є високi цiни на енергоносiї. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок в звiтному перiодi не проводилося. Витрати на дослiдження та розробку 

в звiтному перiодi не передбачалися. 

 

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

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Пiдприємство користується податковими пiльгами, а саме: 

1) фiксованим с/г податком; 

2) спецрежим оподаткування по ПДВ. 

Державних замовлень протягом 2018 року не було. Товариство до асоцiацiй, корпорацiй, 

консорцiумiв та iнших об'єднань не входить. Облiгацiї Товариство не емiтувало. Викуп власних 

акцiй в звiтному роцi Товариство не здiйснювало. Зобов'язань за цiнними паперами немає. 

Власних акцiй Товариство не випускало. Валютного рахунку Товариство немає. Акцiї 

Товариства у звiтному перiодi не виставлялись на продаж на бiржi. Орендованих основних 

засобiв Товариство немає. Зобов'язань за цiнними паперами Товариства немає. Посадовi особи 

непогашеної судимостi за злочини проти власностi, господарськi та службовi злочини немають. 



Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не проводився. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Генеральний 

директор 

В Товариствi створено одноосiбний 

виконавчий орган. 

Генеральний директор - Сачик Петро 

Львович; 

Наглядова рада Наглядова рада Товариства створена в 
кiлькiсному складi 3 чол.: Голова 

Наглядової ради та два члени 

Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради - Сабадаш 
Наталiя Олександрiвна; 

Член Наглядової ради - Сачик Оксана 

Михайлiвна; 
Член Наглядової ради - Бойко Богдан 

Ярославович. 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

д/н 140 осiб, що являються власниками 
акцiй вiдповiдно до перелiку 

акцiонерiв, що був отриманий на 

останнi збори акцiонерiв. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний директор 

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

 Сачик Петро Львович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ПАТ "Птахофабрика Тернопiльська", 03369177, голова Наглядової ради 

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

 21.01.2014, обрано невизначений термiн 

9) Опис 

 Змiн на посадi в звiтному роцi не було. Стаж роботи -29 рокiв. Непогашених судимостей 

за посадовi та корисливi злочини немає. Попереднi посади: директор ПП "Метал" (ЄДРПОУ: 

25348483), голова Наглядової ради ПАТ "Птахофабрика Тернопiльська" (ЄДРПОУ: 03369177). 

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття iнформацiї про виплату 

винагороди не надано. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Гарбович Наталiя Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

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

 ПАТ "Птахофабрика Тернопiльська", 03369177, заступник головного бухгалтера 

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

 11.02.2015, обрано до звiльнення 

9) Опис 

 Змiн на посадi в звiтному роцi не було. Стаж роботи 22 рокiв, попереднi посади: ПАТ 

"Птахофабрика Тернопiльська" (ЄДРПОУ: 25348483), заступник головного бухгалтера. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на розкриття iнформацiї про виплату винагороди не 

надано. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради, акцiонер 

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

 Сабадаш Наталiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПП "Метал",  25348483, юрисконсульт 

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

 25.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Основне мiсце роботи: працює юрисконсультом ПП "Метал", ЄДРПОУ: 25348483, 

(Тернопiльський р-н., с. Великi Гаї, вул. Галицька, 180). В звiтньому перiодi вiдбулися змiни: 

посадова особа переобрана на наступний термiн 25.04.2018р. (Протокол Загальних зборiв 

акцiонерiв №1 вiд 25.04.2018р.). Стаж роботи - 23 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт ПП "Метал", ЄДРПОУ: 

25348483 . Виплат винагороди в тому числi в натуральнiй формi не було.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Сачик Оксана Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ПАТ "Тернопiльська автобаза", 01268288, менеджер 

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

 25.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Працює на ПрАТ "Тернопiльська автобаза" ( м.Тернопiль, вул. Бродiвська-Грiга , 2). 

Стаж роботи -29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк 

попереднiх посад: ПАТ "Тернопiльська автобаза" (ЄДРПОУ: 01268288) - менеджер. В звiтньому 

перiодi вiдбулися змiни: посадова особа переобрана на наступний термiн 25.04.2018р. (Протокол 

Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 25.04.2018р.). Виплат винагороди в тому числi в натуральнiй 

формi не було.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Бойко Богдан Ярославович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПП "Метал", 25348483, заступник директора з питань зовнiшньо-економiчної дiяльностi 

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

 25.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 В звiтньому перiодi вiдбулися змiни: посадова особа переобрана на наступний термiн 

28.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 28.04.2017р.). Працює на ПП 

"Метал", (ЄДРПОУ: 25348483) заступником директора (Тернопiльська область, Тернопiльський 

р-н, с. Великi Гаї, Галицька, 180) та заступником директора з технiчних питань ПрАТ 

"Птахофабрика Тернопiльська", (ЄДРПОУ:033691) Тернопiльська область, Тернопiльський р-н, 

с. Великi Гаї, Галицька, 180). Стаж роботи - 25 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад: заступник директора з питань зовнiшньо-

економiчної дiяльностi ПП "Метал". Виплат винагороди в тому числi в натуральнiй формi не 

було.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 
директор 

Сачик Петро 
Львович 

 5 215 698 77,2004 5 215 698 0 

Головний 

бухгалтер 

Гарбович Наталiя 

Михайлiвна 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради, акцiонер 

Сабадаш Наталiя 
Олександрiвна 

 1 0 1 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Сачик Оксана 

Михайлiвна 

 1 080 106 15,99 1 080 106 0 

Член Наглядової 
ради, акцiонер 

Бойко Богдан 
Ярославович 

 1 0 1 0 

Усього 6 295 806 93,1904 6 295 806 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку, який 

буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням 

фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Важливих подiй розвитку емiтента, в т.ч. злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не 

було. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте дiюча у Товариствi 

система внутрiшнього контролю спрямована на: 

- збереження та рацiональне використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв 

Товариства; 

- забезпечення точностi та повноти бухгалтерських записiв; 

- пiдтримання прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв; 

- запобiгання та викриття фальсифiкацiй та помилок; 

- забезпечення стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. 

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе 

такi елементи, як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi 

управлiння Товариством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики 

постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу 

наступних ризикiв: 

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; 

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 



змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
У Товариства вiдсутнiй власний Кодекс корпоративного управлiння. У своїй дiяльностi для 

захисту прав акцiонерiв Товариство керується власним Статутом, Законом України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку № 955 вiд 22.07.2014 р. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний та проекти рiшень: 

 

1. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї. 

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:  

Голова лiчильної комiсiї Слободян Р.В.,  Члени лiчильної комiсiї: Пиж Г.Т. 

та Гарбович Н.М. 

 

2. Про обрання Голови та Секретаря Зборiв. 

Вирiшили:  Обрати Головою Зборiв Сабадаш Наталiю Олександрiвну. 



Обрати секретарем Зборiв Бойка Богдана Ярославовича 

 

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Вирiшили: затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв 

акцiонерiв: 

- час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин; - час для 

вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин. Запитання до 

доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря 

тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке 

розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються. 

 

4. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про фiнансово-

господарську дiяльнiсть за звiтний 2017 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 

Вирiшили: затвердити звiт Генерального Директора Товариства про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний 2017 рiк. 

 

5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради за 2017рiк. 

 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства 2017рiк. 

 

7. Про розподiл прибуткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2017 

рiк. 

Вирiшили: чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 

2017роцi направити на розвиток виробництва. 

 

8. Про затвердження нової редакцiї Статуту.   

Вирiшили: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.  

 

9. Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства у 

новiй редакцiї та здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту . 

Вирiшили:  

- Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй 

редакцiї.  

- Уповноважити юрисконсульта Товариства Галинського Михайла 

Володимировича вчинити дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту 

Товариства у новiй редакцiї.  

 

10. Про затвердження в новiй редакцiї Положення про Наглядову раду 

Товариства, Положення про Загальнi збори Товариства. Уповноваження 

особи на їх пiдписання. 

Вирiшили: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та 

Положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити 

Генерального директора Сачика Петра Львовича на їх пiдписання. Нова 

редакцiя вказаних положень набуває чинностi пiсля державної нової 

редакцiї Статуту. 

 



11. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 

Товариства, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

Вирiшили: У зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинити 

повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме: 

Голови Наглядової ради - Сабадаш Наталiя Олександрiвна,Членiв 

Наглядової ради: Сачик Оксана Михайлiвна, Бойко Богдан Ярославович, 

Ясiнський  Вiктор Володимирович, Вiвчар Михайло Зiновiйович. 

 

12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Вирiшили: не наводиться, оскiльки голосування з цього питання 

вiдбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури будуть 

вказанi  у бюлетенях, пiсля отримання заяв вiд кандидатiв у встановленi 

законодавством строки. 

 

13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з Голово та членами Наглядової ради. Призначення 

уповноваженої особи на пiдписання договорiв. 

Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться мiж Товариством та Головою i членами Наглядової ради. 

Призначити Генерального директора Сачика Петра Львовича 

уповноваженою особою на пiдписання цивiльно -правових договорiв, що 

укладатимуться мiж Товариством та Головою i членами Наглядової ради. 

Встановити виконання обов'язкiв Головою та членами Наглядової ради 

Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. 

 

14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати 

прийняття такого рiшення i обрання уповноваженої особи для їх 

пiдписання.  

Вирiшили: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних 

правочинiв, зокрема, договори купiвлi-продажу рухомого та нерухомого 

майна, договорiв щодо надання або отримання послуг, виконання робiт, 

передачi або утримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв), договорiв лiзингу, договорiв iпотеки, договорiв застави майна, 

кредитних договорiв, договорiв про отримання та надання позики, 

договорiв оренди, договорiв приєднання, поруки, договорiв щодо надання 

гарантiї, договорiв щодо вiдступлення права вимоги, договорiв щодо 

надання права договiрного та/або примусового списання коштiв з 

банкiвських рахункiв Товариства, договорiв про довiчне управлiння, 

дилерських договорiв, агентських договорiв, договорiв фiнансування, 

договорiв про зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть та iн. правочинiв на суму, 

що не перевищує  600 000 000,00 (Шiстсот мiльйонiв) гривень та гранична 

сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 1 000 000 000, 00 

(Один мiльярд) гривень, i якi можуть вчинятись Товариством протягом 

року з дати прийняття цього рiшення загальними зборами. Уповноважити 

Генерального директора Товариства Сачика Петра Львовича або особу, що 

виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 

виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 року з дати 

проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, зазначених вище. Для 

укладення та виконання значних правочинiв, на укладення яких було 



надано попередню згоду загальними зборами акцiонерiв Товариства, не 

вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними 

зборами акцiонерiв, Наглядовою радою. 

Порядок денний сформований Наглядовою радою. Осiб, якi подавали 

додатковi пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - не було.  

Позачерговi Загальнi збори Товариства у 2018 р. не проводились. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії X  



(ревізора) 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

д/н 

Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д/н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У складi Наглядової ради не створено жодних комiтетiв  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради не 

створено жодних комiтетiв  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 



Сабадаш Наталiя 

Олександрiвна 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Сачик Оксана Михайлiвна Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бойко Богдан 

Ярославович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: д/н 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Наглядова рада у 2018 роцi провела 14 засiдань: 02.01.2018р.,  02.01.2018р,  05.01.2018р, вiд 

12.03.2018р, 16.03.2018р, 16.03.2018р, 17.03.2018р, 06.04.2018р, 25.04.2018р, 08.05.2018р, 

10.05.2018р, 14.06.2018р, 25.07.2018р, 03.10.2018р. 

 

 

 

 

Загальний опис прийнятих рiшень: 

- Про обрання аудитора товариства та визначення умов  договору,  

що укладатиметься з ним,  встановлення розмiру оплати його послуг. 

- Про списання та зняття з облiку транспортних засобiв 

- Про продаж основного  засобу 



- Про прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.   

- Про придбання основних засобiв (обладнання) 

- Про вiдчуження основних засобiв 

-Про отримання кредиту 

- Про затвердження порядку денного 

-Про обрання голови та секретаря Наглядової ради 

-Про вiдчуження транспортного засобу 

-Про одержання кредиту 

- Про одержання кредиту 

- Про одержання кредиту 

- Про одержання кредиту 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Одноосiбний виконавчий орган - генеральний 

директор. 

До компетенцiї генерального директора 

належить: 

- розробка основних напрямкiв дiяльностi та 

розвитку Товариства; 

- визначення напрямкiв поточної дiяльностi 

Товариства, затвердження оперативних планiв 

роботи та контроль за їх виконанням; 

- органiзацiя господарської дiяльностi та 

фiнансування Товариства; 

- попереднiй розгляд питань, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих 

питань до Зборiв; 

- розробка на Загальнi збори пропозицiй з 

питань дiяльностi Товариства та внесення цих 

пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi; 

- вчинення правочинiв вiд iменi Товариства на 

свiй розсуд, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить до 10 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

- винесення на вирiшення Наглядовiй радi 

питання про вчинення значного правочину, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить понад 10 вiдсоткiв 



вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- видача наказiв та розпоряджень з питань 

дiяльностi Товариства, обов'язкових до 

виконання усiма працiвниками Товариства; 

- пiдготовка та подання на затвердження 

Наглядовою радою Товариства проектiв 

стратегiчного плану розвитку Товариства, 

рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та 

фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 

- подання на затвердження Загальним зборам 

рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв 

незалежного аудитора; 

- пiдготовка звiтiв для Наглядової ради щодо 

виконання основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства; 

- забезпечення виконання рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової ради; 

- попереднiй розгляд питань, якi виносяться 

на Загальнi збори або Наглядовiй радi, 

пiдготовка необхiдних пропозицiй та 

iнформацiї; 

- органiзацiя та забезпечення проведення 

Загальних Зборiв акцiонерiв; 

- залучення експертiв до аналiзу окремих 

питань дiяльностi Товариства; 

- розробка та затвердження штатного розпису 

(органiзацiйної структури Товариства), 

посадових окладiв працiвникiв Товариства, 

умови премiювання працiвникiв, форм та 

систем оплати працiвникiв Товариства та 

iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно 

з законодавством України; 

- затвердження договiрних цiн на продукцiю, 

послуги Товариства в межах своєї 

компетенцiї та у вiдповiдностi з дiючим 

законодавством; 

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку 

та звiтностi Товариства;- затвердження 

внутрiшнiх нормативних документiв, що 

визначають взаємовiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- розробка та затвердження положень про 

структурнi пiдроздiли Товариства та 

посадових iнструкцiй; 

- розробка та затвердження правил 

внутрiшнього трудового розпорядку i iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства за 

винятком тих, затвердження яких вiднесено 

до компетенцiї Загальних зборiв чи 

Наглядової ради; 



- прийняття на роботу та звiльнення з роботи 

працiвникiв Товариства, застосування до них 

заходiв заохочень та  стягнень; 

- вирiшення загальних питань добору, 

розстановки та перепiдготовки кадрiв; 

- заслуховування звiтiв посадових осiб 

структурних пiдроздiлiв Товариства i 

прийняття рiшень  за їх наслiдками; 

- видача довiреностi на право представництва 

i вчинення дiй вiд iменi Товариства; 

- прийняття  рiшення про вiдрядження, дiловi 

закордоннi поїздки; 

- вiдкриття у фiнансово-кредитних установах 

розрахункових, валютних та iнших рахункiв 

Товариства; 

- розпорядження майном та грошовими 

коштами Товариства з урахуванням 

обмежень, встановлених цим Статутом. 

- забезпечення дотримання норм  

законодавства про працю; 

- керiвництво роботою структурних 

пiдроздiлiв та фiлiй Товариства, забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 

- визначення перелiку вiдомостей, що 

складають комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, визначення порядку їх 

використання та охорони; 

- розподiл обов'язкiв мiж керiвниками 

структурних пiдроздiлiв Товариства та 

передоручення частини повноважень шляхом 

видачi довiреностей та наказiв; 

- заслуховування звiтiв керiвникiв фiлiй та 

структурних пiдроздiлiв Товариства. 

- затвердження iнших внутрiшнiх документiв; 

- здiйснення iнших повноважень, виконання 

iнших дiй, необхiдних для досягнення 

статутних цiлей Товариства в межах 

компетенцiї, визначеної цим Статутом. 

- Директор може прийняти рiшення про 

передачу частини належних йому прав до 

компетенцiї керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв. 

- Директором може бути будь-яка фiзична 

особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є 

членом Наглядової ради Товариства чи 

Ревiзiйної комiсiї. 

- Повноваження Директора припиняються за 

рiшенням Наглядової ради з одночасним 

прийняттям рiшення про призначенням особи 

на посаду Директора або особи, яка 



тимчасово здiйснюватиме його 

повноваження. Права та обов'язки, строк 

повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi 

Директора визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами 

законодавства, цим Статутом, а також 

контрактом, що укладається з Директором. 

Вiд iменi Товариства контракт пiдписує 

Голова Наглядової ради чи особа, 

уповноважена на таке пiдписання 

Наглядовою радою.  

- Питання правового статусу Директора, його 

повноважень та органiзацiї поточного 

контролю за оперативною дiяльнiстю 

Товариства, не вiдображенi в цьому Статутi, 

регулюються  укладеним з ним контрактом. 

 

Опис У Товариства створено одноосiбний 

виконавчий орган. 

 

Примітки 

д/н  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови ні так ні ні 



та членів виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 



Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

товаристві товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 



Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Сачик Петро Львович  77,2004 

2 Сачик Оксана Михайлiвна  15,99 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 



на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

6 756 048 460 239 вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України", акцiї акцiонерiв, якi не 

уклали договiр з депозитарною 

установою, не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi на загальних зборах 

акцiонерiв Товариства 

12.04.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Посадовi особи Товариства обираються (призначаються) на посаду  та звiльняються з посади у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми 

документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння.  

Обрання та припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється за 

рiшенням Загальних Зборiв Товариства у порядку кумулятивного голосування (рiшення 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). 

Обрання та припинення повноважень Генерального директора здiйснюється за рiшенням 

Наглядової Ради Товариства (рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу). 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовi особи Товариства зобов'язанi: 

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства;  

3) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством 

та його посадовими особами; 

4) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами 

управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та 

внутрiшнiх документiв Товариства; 

5) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi будь-якого 

правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв) та дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть 

(конфлiкт iнтересiв); 

6) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом 

(конфiденцiйної та таємної); 

7) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення комерцiйної таємницi, конфiденцiйної 

чи таємної iнформацiї Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством 

України; 



8) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її 

отримання; 

9) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, 

органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про 

конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї; 

10) на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства або аудитора надати документи про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; 

11) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства; 

12) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний 

чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття 

iнформацiї з обмеженим доступом; 

13) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих 

окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, 

внутрiшнiм документам Товариства; 

14) повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що 

стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв. 

15) Виконувати iншi обов'язки передбаченi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного 

органу управлiння. 

 

Посадовi особи Товариства не мають права: 

1) здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства; 

2) вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував 

чи як має намiр голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про вiдчуження акцiонером - 

працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi 

на участь у Загальних Зборах Товариства; 

3) бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на Загальних Зборах Товариства. 

4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив 

на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання 

iнформацiї з обмеженим доступом; 

5) отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за 

винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а 

також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв; 

6) використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових 

обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну 

технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для 

виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю посадовою особою 

договору; 

7) розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України; 

8) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої 

передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, 

затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю; 

9) використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства 

переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна 

Товариства; 

10) використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi 

Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема: 

o майнових та немайнових прав Товариства; 

o дiлових зв'язкiв Товариства; 

o iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному 



оприлюдненню; 

o будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi  401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 

глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне 

управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Приватного 

акцiонерного товариства "Птахофабрика Тернопiльська" розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному 

стану корпоративного управлiння в товариствi. 

 

Думка щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2018 

рiк: на нашу думку, Приватне акцiонерне товариство "Птахофабрика Тернопiльська" 

дотрималося в  усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", статуту товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає 

дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

д/н 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Сачик Петро Львович 5 215 698 77,2004 5 215 698 0 

Сачик Оксана Михайлiвна 1 080 106 15,99 1 080 106 0 

Усього 6 295 804 93,1904 6 295 804 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

6 756 048 0,25 Акцiонери володiють простими iменними акцiями, якi 

надають однаковий обсяг прав та обов'язкiв. Особи, якi 

набули право власностi на акцiї Товариства в 
установленому законом порядку набувають статусу 

акцiонерiв Товариства. Кожна акцiя Товариства надає 

акцiонеру-її власнику-однакову сукупнiсть прав, 

включаючи право: 1.брати участь в управлiннi 

Товариством, в тому числi брати участь у Загальних 

зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них 

особисто або через своїх представникiв з усiх питань, 

якi належать до компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, висувати представника для 

участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї 

до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 2. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства. На вимогу акцiонера Правлiння 

Товариства (або корпоративний секретар - у разi його 

призначення) зобов'язане надати йому для 

ознайомлення копiї документiв, визначених ст. 78 
закону України "Про акцiонернi товариства", або 

завiренi копiї цих документiв. Акцiонер зобов'язаний 

зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має 

доступ. 3. отримувати дивiденди; 4. вийти з Товариства 

шляхом вiдчуження належних йому акцiй. У випадку 

вiдчуження акцiй акцiонер зобов'язаний у 

встановлених чинним законодавством України 

випадках та у визначеному порядку дотримуватися 
вимог щодо переважного права iнших акцiонерiв 

Товариства; 5. на переважне право придбання акцiй 

Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера 

у статутному капiталi Товариства в порядку. 6. 

вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або 

частини належних йому акцiй у випадках та порядку, 

передбачених чинним законодавством України та 

Статутом Товариства; 7. одержати у разi лiквiдацiї 
Товариства частину майна Товариства або вартостi 

частини майна Товариства, пропорцiйну частцi 

нi 



акцiонера у статутному капiталi Товариства; Акцiонери 

Товариства зобов'язанi: 1. дотримуватися вимог 

Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 2. виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв, iнших органiв управлiння Товариством; 3. 
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 4. вносити 

вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, в порядку та 

засобами, передбаченими Статутом Товариства та 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

щодо розмiщення вiдповiдного випуску акцiй 

Товариства; 5. не розголошувати комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 
Товариства; 6. нести iншi обов'язки, встановленi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства 

чи договором мiж акцiонерами, укладеним в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

Примітки: 

д/н 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.04.2011 9/19/1/11 Департамент 

Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку у 

Захiдному регiонi 

UA4000117451 Акція проста 

документарн
а іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 6 756 048 1 689 012 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних 
паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Випуск додаткової емiсiї в звiтному роцi не здiйснювався. Акцiї ПрАТ розмiщенi повнiстю 

серед акцiонерiв товариства. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Сачик Петро Львович 5 215 698 77,2004 5 215 698 0 

Усього 5 215 698 77,2004 5 215 698 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

04.04.2011 9/19/1/11 UA4000117451 6 756 048 1 689 012 6 295 809 0 0 

Опис: 

Обмежень згiдно рiшення суду або уповноваженого державного органу немає. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 248 674 298 417 0 0 248 674 298 417 

  будівлі та споруди 182 663 198 374 0 0 182 663 198 374 

  машини та обладнання 56 253 87 768 0 0 56 253 87 768 

  транспортні засоби 9 097 10 875 0 0 9 097 10 875 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 661 1 400 0 0 661 1 400 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 248 674 298 417 0 0 248 674 298 417 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду- 619 

777 тис.грн; на кiнець звiтного перiоду - 687 362 тис.грн. Знос основних 
засобiв складає 388 945 тис.грн.В оренду основнi засоби емiтент не 

здає. В структурi основних засобiв найбiльшу долю займають будинки 

та споруди.Ступiнь зносу основних засобiв становить 56,58%. Ступiнь 
використання основних засобiв-100%.У пiдприємства немає обмеження 

на використання майна.Термiни та умови користування основними 

засобами(за основними групами) вiдповiдають встановленим нормам та 
дiючому законодавству України:будiвлi i споруди 20р.;машини та 

обладнання 10р.;транспортнi засоби 5р.;прилади та iнструменти 

5р.;оргтехнiка 2р.. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

410 967 345 166 

Статутний капітал (тис.грн) 1 689 1 689 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 689 1 689 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 
17.11.2004р. (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 

Висновок Статутний капiтал не перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв.  Скоригований 

статутний капiтал не перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв. Вимоги частини 
третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не порушенi.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 
грн) 

користування 

коштами 
(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 70 258 X X 

у тому числі:  

Короткостроковий кредит 27.03.2018 2 324 15,5 26.03.2019 

Короткостроковий кредит 26.04.2018 2 296 15,5 25.04.2019 

Короткостроковий кредит 02.08.2018 10 281 16,5 01.08.2019 

Короткостроковий кредит 11.10.2018 15 249 19 10.10.2019 

ККороткостроковий кредит 30.05.2017 14 493 5,5 30.05.2024 

Довгостроковий кредит 27.03.2018 6 695 5,09 27.03.2025 

Довгостроковий кредит 21.05.2018 14 152 5 21.01.2025 

Довгостроковий кредит 20.06.2018 4 768 5 20.06.2025 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 21 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 46 638 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 116 917 X X 

Опис Зобов'язань за цiнними паперами Товариство немає. 
Зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями Товариство 

немає.Фiнансової допомоги на зворотнiй основi Товариство 

немає.Iншi зобов'язання становлять 46638 тис.грн. Податковi 
зобов'язання 21тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Консул" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21131551 

Місцезнаходження 46008, Україна, Тернопільська обл., м. 

Тернопiль, вул. Медова, 12 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0053 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0352 430023 

Факс 0352 430023 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Особа надає аудиторськi послуги 

стосовно аудиту фiнансової звiтностi за 
звiтний рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 591-04-04 

Факс 044 591-04-04 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 
депозитарiю 

Опис Особа займається депозитарною 

дiяльнiстю Центрального депозитарiю. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24680821 

Місцезнаходження 76019, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

м. Iвано-Франкiвськ, вул. Василiянок, 
22 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263370 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон 0342 751165 

Факс 0342 751165 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Особа займається професiйною 
дiяльнiстю на фондовому ринку - 

депозитарною дiяльнiстю депозитарної 
установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України"" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м.Київ, 
вул.Антоновича 51, оф.1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 0444983815 

Факс 0444983816 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис Особа надає iнформацiйнi послуги на 
фондовому ринку: 

- дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасникiв фондового ринку; 

- дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР. 
 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Птахофабрика Тернопiльська" 
за ЄДРПОУ 03369177 

Територія Тернопільська область, с.Великi Гаї за КОАТУУ 6125281701 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розведення свійської птиці за КВЕД 01.47 

Середня кількість працівників: 231 

Адреса, телефон: 47722 с. Великi Гаї, вул. Галицька, 180, (0352) 490683 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 21 15 

    первісна вартість 1001 86 54 

    накопичена амортизація 1002 ( 65 ) ( 39 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 248 674 298 417 

    первісна вартість 1011 619 777 687 362 

    знос 1012 ( 371 103 ) ( 388 945 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 25 375 25 375 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 39 545 25 656 

Усього за розділом I 1095 313 615 349 463 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 32 993 30 451 

Виробничі запаси 1101 30 145 26 623 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 2 848 3 828 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 72 518 85 290 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 7 384 15 502 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 533 13 985 

    з бюджетом 1135 3 659 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 478 6 735 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 288 24 537 

Готівка 1166 827 608 

Рахунки в банках 1167 1 461 22 080 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 664 1 262 

Усього за розділом II 1195 135 861 178 421 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 449 476 527 884 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 689 1 689 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 193 811 193 555 

Додатковий капітал 1410 9 824 9 824 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 206 206 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 139 636 205 693 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 345 166 410 967 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 25 615 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 25 615 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 55 463 44 643 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 20 892 10 490 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 326 21 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 162 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 667 18 

    одержаними авансами 1635 471 1 479 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 24 329 34 651 

Усього за розділом IІІ 1695 104 310 91 302 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 449 476 527 884 

Примітки: д/н 
 

Керівник    Сачик Петро Львович 

 
Головний бухгалтер   Гарбович Натяля Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Птахофабрика Тернопiльська" 
за ЄДРПОУ 03369177 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 354 405 233 658 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 284 747 ) ( 197 645 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 69 658 36 013 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 45 444 16 817 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 826 ) ( 4 594 ) 

Витрати на збут 2150 ( 25 553 ) ( 18 752 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 13 721 ) ( 17 825 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 70 002 11 659 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 167 544 



Інші доходи 2240 0 1 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 6 354 ) ( 7 525 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 14 ) ( 42 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 65 801 4 637 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 65 801 4 637 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 256 408 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 256 408 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 256 408 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 66 057 5 045 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 246 692 180 097 

Витрати на оплату праці 2505 23 516 14 662 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 072 3 180 

Амортизація 2515 18 167 13 591 

Інші операційні витрати 2520 26 753 22 647 

Разом 2550 320 200 234 177 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6 756 048 6 756 048 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6 756 048 6 756 048 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 9,739570 0,686350 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 9,739570 0,686350 

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

Примітки: д/н 

 
Керівник    Сачик Петро Львович 

 

Головний бухгалтер   Гарбович Натяля Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Птахофабрика Тернопiльська" 
за ЄДРПОУ 03369177 

 

 

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

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 362 337 231 515 

Повернення податків і зборів 3005 24 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 21 192 1 401 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 1 401 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 48 959 45 133 

Надходження від повернення авансів 3020 610 1 533 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 170 53 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 111 8 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 32 789 31 870 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 234 761 ) ( 163 151 ) 

Праці 3105 ( 20 384 ) ( 12 808 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 444 ) ( 3 407 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11 317 ) ( 8 904 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 4 964 ) ( 4 981 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 352 ) ( 3 924 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 162 164 ) ( 79 492 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 2 023 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1 644 ) ( 3 907 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 30 478 37 821 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 544 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 9 161 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 1 400 ) ( 5 579 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 16 370 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7 761 -21 405 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 71 150 72 862 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 56 581 ) ( 85 159 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6 354 ) ( 6 383 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 23 870 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -15 655 -18 680 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 22 584 -2 264 

Залишок коштів на початок року 3405 2 288 4 484 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -335 68 

Залишок коштів на кінець року 3415 24 537 2 288 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Сачик Петро Львович 
 

Головний бухгалтер   Гарбович Натяля Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Птахофабрика Тернопiльська" 
за ЄДРПОУ 03369177 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 689 193 811 9 824 206 139 636 0 0 345 166 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 689 193 811 9 824 206 139 636 0 0 345 166 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 65 801 0 0 65 801 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -256 0 0 256 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -256 0 0 66 057 0 0 65 801 

Залишок на кінець року  4300 1 689 193 555 9 824 206 205 693 0 0 410 967 

Примітки: д/н 
 

Керівник    Сачик Петро Львович 

 
Головний бухгалтер   Гарбович Натяля Михайлiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,   

ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА" 

 

Пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що є чинними станом 

на 31 грудня 2018 року 

 

1. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що 

завершився 31 грудня 2018 року 

2. Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року 

3. Iнформацiя про Товариство 

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi 

5. Основоположнi припущення 

6. Iстотнi положення облiкової полiтики та вiдповiднi розкриття щодо статей фiнансової 

звiтностi: 

6.1. Основнi засоби 

6.2. Нематерiальнi активи 

6.3. Запаси 

6.4. Фiнансовi iнструменти 

6.5. Дебiторська заборгованiсть 

6.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

6.7. Знецiнення активiв 

6.8. Капiтал 

6.9. Зобов'язання та забезпечення. 

6.10. Виплати працiвникам 

6.11. Визнання доходiв i витрат 

6.12. Податок на прибуток. Оподаткування 

6.13. Сегменти 

6.14. Пов'язанi сторони 

7. Пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2018 року, Звiту 

про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв 

за 2018 рiк та Звiту про власний капiтал за 2018 рiк. 

 

1. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що 

завершився 31 грудня 2018 року 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Птахофабрика Тернопiльська" станом на 

31 грудня 2018 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в 

капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

" забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики; 

" представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

" розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того 

впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та 

фiнансовi результати дiяльностi;  



" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

" оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому; 

" застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень; 

" ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий 

стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 року, була затверджена 

керiвництвом Товариства 20.01.2019 року. 

 

2. Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року 

Вiдповiдно до статтi 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" (далi - Закон про бухгалтерський облiк), Порядку надання звiтностi фiнансовими 

компанiями, затвердженим розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг № 27 вiд 27.01.2004 року, Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 

1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України № 73 вiд 07 лютого 2013 року, яким визначено склад статей фiнансової звiтностi i у 

вiдповiдних додатках затверджено форми фiнансової звiтностi за 2018 рiк, у складi звiтних 

даних за 2018 рiк ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" подає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

станом на 31.12.2018, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiт 

про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк, Звiт про власний капiтал за 2018 рiк.  

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень.  

В зв'язку з тим, що зазначенi нормативнi документи Мiнiстерства фiнансiв України визначають 

заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях  вимiру - в тисячах гривень без десяткових 

знакiв, цi Примiтки, а також пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), 

Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, наведенi також в 

тисячах гривень без десяткових знакiв. 

 

3. Загальна iнформацiя про Товариство 

Повна назва юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА" 

Код в ЄДРПОУ: 03369177 

Мiсцезнаходження:  47722, Тернопiльська обл., Тернопiльський район, село Великi Гаї, вул. 

Галицька, будинок 180 

Дата та мiсце реєстрацiї: Дата державної реєстрацiї: 15.05.1997 року 

Дата запису: 06.07.2006 року 

Номер запису: 1 651 120 0000 000564 

Види дiяльностi: Код КВЕД 01.47 Розведення свiйської птицi (основний); 

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних 

культур; 

Код КВЕД 01.19 Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур; 

Код КВЕД 01.43 Розведення коней та iнших тварин родини конячих; 

Код КВЕД 01.45 Розведення овець i кiз; 

Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса; 

Код КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свiйської птицi; 

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв; 



Код КВЕД 10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв; 

Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi; 

Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; 

Код КВЕД 10.92 Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин; 

Код КВЕД 42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для 

тварин; 

Код КВЕД 46.23 Оптова торгiвля живими тваринами; 

Код КВЕД 46.32 Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами; 

Код КВЕД 46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; 

Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами в спецiалiзованих магазинах; 

Код КВЕД 47.29 Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих 

магазинах; 

Код КВЕД 47.81 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та 

тютюновими виробами; 

Код КВЕД 52.10 Складське господарство; 

Код КВЕД 71.20 Технiчнi випробування та дослiдження; 

Код КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устаткування; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту; 

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв; 

Орган управлiння, у вiданнi якого перебуває  Компанiя: Компанiя є самостiйною, не перебуває у 

вiданнi органiв управлiння 

Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 року 223 осiб 

Звiтна дата станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року 

Звiтний перiод   2018 рiк 

Функцiональна валюта  звiтностi  гривня 

Одиницi вимiру звiтностi тисячi гривень 

Вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi 

 

Приватне акцiонерне товариство "Птахофабрика Тернопiльська" (далi -  ПрАТ "Птахофабрика 

Тернопiльська", Товариство або Компанiя) було створене за законодавством України як  -  

Вiдкрите  акцiонерне  товариство  "Птахофабрика Тернопiльська" 25 серпня 1999 року, про що 

було надано свiдоцтво про державну реєстрацiю та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї 

"25" серпня 1999 року за №Р04058284Ю0010135.  

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшенням чергових загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 21.02.2011 року змiнено назву пiдприємства на Публiчне акцiонерне 

товариство, надано свiдоцтво серiї А01 №353359 вiд 25.02.2011 року (номер запису в Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 651 105 0009 000564). 

Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 20.10.2017 

року) було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з Публiчного 

акцiонерного товариства "Птахофабрика Тернопiльська" на Приватне акцiонерне товариство 

"Птахофабрика Тернопiльська". 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi 

своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз 

зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. 

Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються 

Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного 



законодавства. 

Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним 

законодавством України та засновницькими документами. 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" зареєстровано платником податкiв за №15 вiд 15.05.1997 

р. в  Тернопiльськiй об'єднанiй ДПI ГУ Мiндоходiв та взято на облiк як платника єдиного внеску 

в  Тернопiльськiй об'єднанiй ДПI ГУ Мiндоходiв,  реєстрацiйний номер № 19150026. 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" є пiдприємством, яке знаходиться у приватнiй  власностi.  

Основна дiяльнiсть виробничих потужностей Товариства сконцентрована в Українi. 

 

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi. 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Представлена фiнансова звiтнiсть зроблена на пiдставi облiкових даних, скоригована та 

класифiкована з метою достовiрної презентацiї на базi вимог МСФЗ. 

Так, згiдно вимог п.2 Порядку подання звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 28.02.2000р. № 419 (iз змiнами), фiнансова  звiтнiсть  та  консолiдована  фiнансова  

звiтнiсть складаються  за  мiжнародними  стандартами  фiнансової  звiтностi - починаючи з 1 

сiчня 2012 року.  

Вiдповiдно до вказаних вимог фiнансова звiтнiсть Компанiї в 2018 роцi складається на основi 

МСФЗ, що означає подання Товариством фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31-го грудня 

2018 року, як повної фiнансової звiтностi . 

 

Товариство наводить iнформацiю про  застосування нових та  змiнених стандартiв. 

 

Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi застосованi новi або переглянутi стандарти, що наведенi 

далi, i в перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2018 року, а 

саме: 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замiнить МСБО 39 

(та всi попереднi версiї МСФЗ 9) i набуде чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi почнуться 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Вiн мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових 

активiв i фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання. 

" МСФЗ 9 вимагає, щоб усi визнаннi фiнансовi активи в подальшому  оцiнювались за 

амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через 

iнший сукупний дохiд), в залежностi  вiд їх класифiкацiї по вiдношенню до бiзнес-моделi 

компанiї щодо управлiння фiнансовими активами та характеристик договiрних грошових 

потокiв за фiнансовим активом. 

" Для фiнансових зобов'язань найбiльш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується 

випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки за справедливою вартiстю: сума змiни у 

справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного як визнане за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в кредитному ризику цього 

зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi ( а не у прибутку чи збитку) , якщо це не 

створює невiдповiдностi у бухгалтерському облiку. 

" Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 запроваджує модель "очiкуваного 

кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних втрат при укладеннi 

контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання 

кредитного збитку. 

 

МЗФЗ 9 був застосований при складаннi фiнансової звiтностi Товариства, але не мав iстотного 

впливу на представленi суми стосовно фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 



Товариства. 

 

Новi та переглянутi стандарти, що були виданi, але набувають чинностi з 1 сiчня 2019 року:  

Керiвництво Товариства очiкує, що новi стандарти та змiни будуть застосованi при складаннi 

фiнансової звiтностi Товариства пiсля набуття ними чинностi. Товариство оцiнило, де це 

можливо, потенцiйний вплив всiх нових стандартiв та змiн, якi стануть чинними в майбутнiх 

перiодах. 

МСФЗ 16 "Оренда". Передбачається, що з 01.01.2019 вiн замiнює: МСБО 17 "Оренда"; КТМФЗ 4 

"Визначення, чи мiстить угода оренду"; ПКТ-15 "Операцiйна оренда: заохочення"; ПКТ-27 

"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". 

Вiдповiдно до нового стандарту договiр у цiлому або його окремi компоненти є договором 

оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання 

iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. Стандартом 

охоплено низку важливих питань iдентифiкацiї договорiв оренди, вiдображення вiдносин оренди 

в облiку орендаря (визнає актив у формi права користування та зобов'язання з оренди), 

орендодавця (класифiкує оренду на операцiйну та фiнансову), особливостей суборенди та 

модифiкацiї орендних вiдносин. Щодо особливостей переходу, то орендар застосовує цей 

стандарт до своєї оренди в один iз двох способiв: 

- ретроспективно до кожного попереднього звiтного перiоду, поданого iз застосуванням МСБО 8 

"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; або 

- ретроспективно з кумулятивним перерахунком застосування МСБО 17 вiдповiдно до    В7 - 

В13 МСФЗ 16. 

Перспективного застосування не передбачено. Орендодавець здебiльшого не повинен 

здiйснювати жодних коригувань у разi переходу до цього стандарту для оренди, у якiй вiн є 

орендодавцем, та має облiковувати таку оренду, застосовуючи цей стандарт iз дати першого 

застосування (виняток - промiжний орендодавець). 

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". Рада з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку також опублiкувала уточнення "Довгостроковi частки участi в 

асоцiйованих i спiльних пiдприємствах (Змiни до МСБО (IAS) 28)".. Зокрема, МСФЗ 9 виключає 

зi сфери застосування частки участi в асоцiйованих i спiльних пiдприємствах, що облiковуються 

згiдно з МСБО 28. Опублiкованим уточненням Рада пояснює, що пiдприємство застосовує 

МСФЗ 9 до довгострокових часток участi в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, щодо 

яких не застосовується метод участi в капiталi. 

У МСБО 28 це уточнення впливає на текст, а саме:   14A - пiдприємство застосовує МСФЗ 9, 

зокрема його вимоги щодо зменшення корисностi, до довгострокових часток участi в 

асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, якi є частиною чистої iнвестицiї в асоцiйоване або 

спiльне пiдприємство, але до яких метод участi в капiталi не застосовують; 

Змiни мають застосовуватися ретроспективно, але передбачено й перехiднi вимоги, подiбнi до 

вимог МСФЗ 9. 

 

5. Основоположнi припущення. 

При складаннi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво використовувало професiйнi 

судження, допущення та розрахунковi оцiнки, якi мають вiдношення до питань вiдображення 

активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї щодо умовних активiв i зобов'язань. Фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Допущення, та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки, постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли 

цi оцiнки були переглянутi та у всiх послiдуючих перiодах , в яких вiдбулися вказанi змiни. 

В  примiтках до даної фiн. звiтностi i у поясненнях окремих її компонентiв викладена 

iнформацiя про основнi сфери, якi потребують оцiнки невизначеностi, та про найбiльш важливi 

судження, сформованi в процесi використання положень облiкової полiтики та здiйснюючих 



значний вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. 

У цих примiтках нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших 

основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик 

виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Приватного 

акцiонерного товариства "Птахофабрика Тернопiльська" ?рунтувалися на параметрах, 

доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення 

щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються 

контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. 

 

6. Iстотнi положення облiкової полiтики. 

6.1. Основнi засоби  

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: а) утримують для використання при наданнi 

фiнансових послуг; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року та 

вартiстю бiльше 2 500 грн. Необоротнi активи, вартiсть яких є нижчою за встановлену межу, 

списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю шляхом нарахування зносу у розмiрi 100%. 

Клас основних засобiв - це група активiв, однакових за характером i способом використання в 

дiяльностi пiдприємства. На пiдприємствi використовувати такi класи активiв: 

" будинки, споруди та передавальнi пристрої; 

" машини та обладнання; 

" транспортнi засоби; 

" iнструменти, прилади та iнвентар; 

" iншi основнi засоби; 

" придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох 

компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду 

пiдприємству рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до них 

рiзних норм i методiв амортизацiї), враховувати окремо. 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в 

експлуатацiю основнi засоби. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiнюються за їх 

собiвартiстю. 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з: 

а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання 

пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок; 

б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 

приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом; 

в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення 

територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або 

коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка 

вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, утримуваних орендарем за угодою про фiнансову 

оренду, визначається згiдно з МСБО 16 "Оренда". У випадку оренди основних засобiв термiном 

до 12 мiсяцiв МСБО 16 "Оренда" не застосовується. У випадку передачi iнвестицiйної 

нерухомостi в оренду термiном до 12 мiсяцiв МСБО 16 "Оренда" не застосовується. 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його 



вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його 

вибуття. Лiквiдацiйну вартiсть Товариство встановлює на кожний об'єкт основних засобiв при 

введеннi його в експлуатацiю. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначати, виходячи з очiкуваної корисностi 

активу. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується Генеральним директором Товариства. 

Цей строк переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводити прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, 

необхiдному для його використання. 

Амортизацiю активу припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку 

класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списувати на витрати в 

перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв 

капiталiзувати. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть".  

 

6.2. Нематерiальнi активи  

Нематерiальнi активи Товариства враховувати i вiдображати у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

Нематерiальними активами визнавати контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i 

використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для 

виробництва страхових послуг, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об'єкти нематерiальних активiв товариство класифiкувало за окремими групами: 

" гудвiл; 

" авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

" лiцензiї; 

" торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховувати у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнювати за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.  

Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: а) цiну його 

придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання пiсля вирахування 

торгiвельних та iнших знижок; б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки 

цього активу для використання за призначенням. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо:  iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;  цi витрати 

можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 



Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх 

використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли цей 

нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у 

спосiб передбачений комiсiєю. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

зарахуваннi на облiк iнвентаризацiйною комiсiєю, призначеною Генеральним директором 

Товариства, виходячи з: 

o  очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв 

використання або iнших факторiв; 

o  строкiв використання подiбних активiв, затверджених Генеральним директором 

Товариства. 

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших 

юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних 

прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого 

суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив. 

Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути 

подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди 

(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення 

суб'єктом господарювання без суттєвих витрат. 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядати на кiнець кожного фiнансового року. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi лiцензiї) - не 

амортизуються. 

 

6.3. Запаси 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 2 

"Запаси". 

Запаси - це активи, якi:  перебувають у процесi надання фiнансових послуг; iснують у формi 

сировини та iнших матерiалiв, призначених для споживання у процесi надання послуг ; 

утримуються для продажу. 

Запаси враховувати за однорiдними групами. 

Запаси вiдображувати у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що виникли 

пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй 

стан. 

Витрати на придбання: цiна закупки; ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються 

товариству; транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням товарiв. 

Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за 

вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є: пошкодження; часткове або повне 

застарiння; зниження цiн; зростання очiкуваних витрат на завершення надання послуг. 

При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом суцiльної 

iдентифiкацiї. 

На дату балансу всi бiологiчнi активи оцiнюються у сумi справедливої вартостi, зменшеної на 

очiкуванi витрати на мiсцi продажу. Витратами на мiсцi продажу визнаються витрати, пов'язанi з 

продажем бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї на активному ринку, зокрема 

комiсiйнi винагороди продавцям, брокерам, непрямi податки, що сплачуються при реалiзацiї 

продукцiї. 



Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з 

балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями 

експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 

Суму транспортно-заготiвельних витрат враховувати в бухгалтерському облiку методом 

прямого облiку - включати до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх оприбуткуваннi. 

Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних найменувань запасiв, 

включати до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх розподiлу пропорцiйно вартостi 

придбаних запасiв у постачальникiв. Облiк транспортно-заготiвельних витрат (далi - ТЗВ) по 

кожному виду запасiв (або загалом) вести без використання окремого субрахунку. 

 

6.4. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка". 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в Балансi Товариства в той момент, коли 

Товариство стає стороною контрактних зобов'язань стосовно вiдповiдного iнструменту.  

До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери, торгiвельна та 

iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, наданi та отриманi 

позики, а також торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на 

дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами 

договорiв. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи 

спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Подальша оцiнка фiнансових активiв 

залежить вiд їх класифiкацiї. 

При первiсному визнаннi, справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати 

на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансового результату.  

З метою складання фiнансової звiтностi Товариство  класифiкує фiнансовi iнвестицiї  за 

категорiями:  утримуванi для продажу;  утримуванi до погашення;  доступнi для продажу;  

iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 

Товариство вважає за доцiльне застосовувати до таких активiв наступний порядок визначення 

справедливої вартостi для цiлей вiдображення в фiнансовiй звiтностi: 

Iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

 Iнвестицiї, утримуванi до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами 

або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення, що їх 

пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Вони облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Амортизована 

собiвартiсть - це первiсна вартiсть iнструмента мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) 

накопичена амортизацiя будь якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення та 

мiнус будь-яке зменшення корисностi. 

Фiнансовi активи, утримуванi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як 

доступнi для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б) 

утримуванi до строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

Iнвестицiї, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

змiн справедливої вартостi у складi iншого сукупного капiталу. 

 

6.5. Дебiторська заборгованiсть 

 Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi 

Товариство здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  



Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних 

зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.  

Дебiторську заборгованiсть подiляють  на поточну та довгострокову. 

Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка буде погашена 

протягом 12 мiсяцiв з дати балансу. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi фiзичних та 

юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.  

Товариство здiйснює переказ частини довгострокової дебiторської заборгованостi до складу 

короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованостi 

залишається менше 365 днiв.  

Безнадiйною визнається заборгованiсть, щодо якої не iснує вiрогiдностi її погашення. Даний 

факт затверджується керiвником пiдприємства. 

Пiд час первiсного визнання дебiторську заборгованiсть оцiнюють за її справедливою вартiстю 

на дату укладання угоди плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до фiнансового 

активу. Витрати за операцiєю - це додатковi витрати, що безпосередньо належать до придбання 

або вибуття фiнансового активу i включають, крiм iншого: винагороди агентам, консультантам, 

брокерам, бiржам, а також невiдшкодованi податки та збори. 

Пiсля первiсного визнання довгострокову дебiторську заборгованiсть оцiнюють за 

амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Ефективна ставка 

вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв вiд 

строку погашення до поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою не котируванi на активному ринку 

фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно 

визначеними платежiв.  

Дебiторська заборгованiсть за послуги - це дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi 

реалiзацiї послуг Товариства своїм покупцям, i є дебiторською заборгованiстю, що не 

призначена для перепродажу, i облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною 

вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв). 

Iнша дебiторська заборгованiсть Товариства включає дебiторську заборгованiсть з нарахованих 

доходiв, з розрахункiв з бюджетом, iз внутрiшнiх розрахункiв, яка представлена заборгованiстю 

за всiма видами розрахункiв з працiвниками (крiм розрахункiв з оплати працi та з пiдзвiтними 

особами).  

 

6.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають 

кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в 

касi Товариства, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових 

коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi. 

До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних 

рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує 12 мiсяцiв. 

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або 

частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо: 

" термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; 

" Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на 

себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та 

без iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики 

i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi 

ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 



На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi 

монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi Товариство перераховує та вiдображає у 

Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

 

 

6.7. Знецiнення активiв 

Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

облiковується вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв:  

" зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж 

очiкувалося; 

" старiння або фiзичне пошкодження активу; 

" iстотнi негативнi змiни в ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому 

дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 

" збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво 

зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

" перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

" суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi 

змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства. 

При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливою 

вартiстю за мiнусом витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у 

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми 

очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як Одиницю, яка 

генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення 

Одиницi в цiлому у звiтностi не вiдображається. 

 

 6.8. Капiтал 

Статутний капiтал (далi також - зареєстрований капiтал) Товариства сформований за рахунок 

внескiв акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи. 

Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, 

погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї Товариства.  

Резервний капiтал Товариства формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку 

Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв 

Товариства. До досягнення встановленого Статутом розмiру резервного капiталу, розмiр 

щорiчних вiдрахувань до нього не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв вiд суми чистого прибутку 

Товариства за рiк. 

Прибуток Товариства утворюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Прибуток, який одержано пiсля розрахункiв з бюджетом та по iнших обов'язкових платежах, є 

чистим прибутком Товариства. 

Чистий прибуток може використовуватись Товариством за рiшенням Загальних зборiв для 

утворення фондiв Товариства, виплати дивiдендiв, залишатися в розпорядженнi Товариства або 

використовуватись iншим чином, прямо не забороненим законодавством. 

 

6.9. Зобов'язання та забезпечення (резерви) 

Облiк i визнання зобов'язань та забезпечень (резервiв) Товариства здiйснюється вiдповiдно до 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 



Зобов'язання визнається Товариством, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 

iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звiтного перiоду.  

З метою облiку i вiдображення в звiтностi зобов'язання Товариства подiляються на: 

довгостроковi (вiдстроченi податковi зобов'язання, довгостроковi забезпечення); поточнi 

забезпечення. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка 

фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - включає розрахунки з 

постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i 

наданi послуги, а також за розрахунками з бюджетом, розрахунками зi страхування , 

розрахунками з оплати працi, поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами, 

поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточну кредиторську 

заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв, поточну кредиторську заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю, поточнi забезпечення, iншi поточнi зобов'язання. 

Тестування на знецiнення фiнансових зобов'язань Товариство проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв. 

Визнання фiнансового зобов'язання в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) припиняється якщо 

зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї вичерпано. 

Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або 

змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового 

зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у Звiтi про фiнансовi результати. 

 

6.10. Винагороди працiвникам 

Всi винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". 

Виплати працiвникам включають: 

а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та 

тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); 

б) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за навчання, 

виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою 

непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, 

якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або 

пiзнiше; 

в) виплати при звiльненнi. 

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески за своїх працiвникiв, 

в розмiрi передбаченому Законодавством України. 

На Товариствi застосовуються форми та системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених 

колективним договором. 

 

6.11. Визнання доходiв i витрат 

Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi 

звичайної дiяльностi компанiї, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а 

не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. 

Доходи визначалися як збiльшення економiчних вигод протягом звiтного (облiкового) перiоду у 

виглядi надходження  або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що вело до 

збiльшення власного капiталу  Компанiї, при умовi, що цi вигоди можна було достовiрно 

оцiнити.  



Доходи вiд реалiзацiї активiв визнавалися, якщо: покупцю передавалися ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на актив;  iснувала впевненiсть, що вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод  Компанiї; витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, а також сам дохiд можна було 

достовiрно оцiнити згiдно з вимогами МСБО №18 "Дохiд". 

Доходи вiд реалiзацiї фiнансових й iнших послуг визнавались, якщо: iснувала впевненiсть, що в 

результатi операцiї з надання послуг вiдбудеться збiльшення економiчних вигод  Компанiї; 

витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, ступiнь її завершеностi на кiнець перiоду, а також сам дохiд 

можна було достовiрно оцiнити згiдно з вимогами МСБО №18 "Дохiд".  

Доходи  Компанiї оцiнювалися за справедливою вартiстю активiв, якi були отриманi або мають 

бути отриманi в майбутньому.  

Витрати - це зменшення  економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного 

капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками). 

Витрати вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв, або збiльшенням зобов'язань.  Це 

вiдповiдає принципам МСБО, а саме принципу нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi.  

Облiку пiдлягають фактично понесенi витрати (якi мають документальне пiдтвердження їх 

здiйснення), або прогнозованi витрати, за довiдкою, затвердженою  директором.(нарахування 

резерву сумнiвних боргiв). 

Визначення фiнансового результату проводиться щоквартально. 

Величина нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) визначається щоквартально. 

 

6.13.  Сегменти 

 Товариство займається одним видом дiяльностi, тому господарсько-галузевi сегменти не 

видiленi. 

 У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть 

вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

 

6.14. Пов'язанi сторони 

Операцiї з пов'язаними сторонами визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". 

Пов'язана сторона - фiзична особа або суб'єкт господарювання, пов'язанi з суб'єктом 

господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть (у цьому стандартi вiн зветься "суб'єкт 

господарювання, що звiтує"). а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною. 

Зв'язаними сторонами згiдно стандарту не вважаються: 

а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спiльного директора або iншого 

члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що член провiдного управлiнського 

персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на iнший суб'єкт 

господарювання; 

б) два контролюючi учасники, просто тому, що вони здiйснюють спiльний контроль за 

дiяльнiстю спiльного пiдприємства; 

в) особи, що надають фiнансування; 

г) профспiлки; 

д) комунальнi служби; 

е) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здiйснюють 

спiльного контролю або не мають суттєвого впливу на компанiю, що звiтує,  

є) просто тому, що вони мають звичайнi вiдносини з компанiєю (навiть якщо вони можуть 

обмежувати свободу дiї компанiї або брати участь у процесi прийняття рiшень компанiї); 

ж) замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пiльги (френчайзер), 

дистриб'ютор, генеральний агент, з яким компанiя здiйснює значний обсяг операцiй, просто з 



причин економiчної залежностi, що виникає в результатi вищезазначеного. 

Правила взаємин iз учасниками групи та особливостi формування вартостi послуг з 

адмiнiстрування встановлюються договором. Операцiї з пов'язаними сторонами проводяться 

виключно в грошовiй формi. 

 

7. Пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2018 року, Звiту про власний капiтал за 2018 рiк. 

В цих Примiтках Товариство розкриває iнформацiю щодо суттєвих елементiв фiнансової 

звiтностi з метою надання споживачам iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати i 

змiни щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.  

 

7.1. Основнi засоби. 

Основними засобами в  ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" вважаються тi активи, якi воно 

придбає (створює) з метою використання їх у процесi своєї основної дiяльностi, а також для 

здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 

одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Одиницею облiку основних засобiв 

вважається окремий об'єкт.  Всi об'єкти основних засобiв розподiленi на окремi групи. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2017 i 2018 рр. по кожнiй з груп основних 

засобiв становила: 

                                                                                                                          (тис. грн.) 

Групи основних засобiв Первiсна вартiсть 

тис.грн. Строк корисного використання (роки) Знос Залишкова вартiсть 

Залишок на кiнець 2017 року 

Будинки та споруди 371100 30 188437 182663 

Машини та обладнання  197402 10 141149 56253 

Транспортнi засоби 28612 4 19515 9097 

Iнструменти, прилади, iнвентар 22551 4 21917 634 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 112 - 85 27 

Всього: 619777 - 371103 248674 

Залишок на кiнець 2018 року 

Будинки та споруди 395446 30 197073 198373 

Машини та обладнання  235133 10 147365 87768 

Транспортнi засоби 32947 4 22073 10874 

Iнструменти, прилади, iнвентар 23350 4 22319 1031 

Багаторiчнi насадження 374 10 3 371 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 112 - 112 0 

Всього: 687362 - 388945 298417 

 

Знос (амортизацiя) всiх груп основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного 

методу щомiсячно.   

За звiтний перiод нараховано знос (амортизацiю) в сумi 18154 тис. грн., а за аналогiчний перiод 

попереднього року - в сумi 13547 тис. грн. 

У звiтному роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 68025 тис. грн., в 

тому числi у розрiзi груп: 

" Будинки та споруди - 24345 тис. грн.; 

" Машини та обладнання  - 37732 тис. грн.; 

" Транспортнi засоби - 4775 тис. грн.; 

" Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -799 тис. грн.; 

" Багаторiчнi насадження - 374 тис. грн. 

Iнвестицiї у капiтальне будiвництво на кiнець 2018 року становлять 25656 тис. грн. i в балансi 



вiдображенi в iнших необоротних активах.  

Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.  

Основнi засоби, що знаходяться на консервацiї на дату кiнця звiтного перiоду складають 2976 

тис.грн  

 

Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду вiд ПП "Метал" на дату кiнця звiтного перiоду,  

наявнi, а саме : 

- Обладнання для утримання кур-несучок у багатоярусних батареях (ТБК Стандарт на 145200 

птахомiсць-комплект №1), орендна плата складає   60 000,00 грн. в мiсяць; 

 - Обладнання для утримання кур-несучок у багатоярусних батареях (ТБК Стандарт на 145200 

птахомiсць-комплект №2), орендна плата складає   60 000,00 грн. в мiсяць; 

- Машина для сортування яєць, модель MOBA OMNIA 170 1999 року виготовлення, орендна 

плата складає 24000,00 грн. в мiсяць; 

- Обладнання для утримання кур-несучок у багатоярусних батареях (ТБК Стандарт на 180 576 

птахомiсць), орендна плата складає 68000,00 грн в мiсяць; 

- Обладнання для утримання кур-несучок у багатоярусних батареях (ТБК Стандарт на 178992 

птахомiсць-комплект №3), орендна плата складає 138 000,00 грн. в мiсяць; 

Орендна плата включається до складу загальновиробничих витрат в мiсяцi  виникнення. 

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об`єкта в робочому станi, 

включаються у звiт про прибутки та збитки за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи 

витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд 

реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд дiяльностi.  

Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi на звiтну дату, вiдсутнi.  

 

7.2. Нематеральнi активи. 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська"  у звiтному перiодi проводило облiк надходжень, вибуття, 

визнання та оцiнку нематерiальних активiв з врахуванням вимог МСБО №38 "Нематерiальнi 

активи". Нематерiальнi активи вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан ПрАТ "Птахофабрика 

Тернопiльська" по балансовiй вартостi, що складається як рiзниця вартостi придбання активiв i 

накопиченої амортизацiї.  

Станом на 31 грудня 2017 i 2018 рр. ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" облiковувались 

нематерiальнi активи за групами у таких сумах: 

                                                                                                                          (тис. грн.) 

Групи нематерiальних активiв Первiсна вартiсть. Строк корисного використання (мiсяцi)

 Знос Залишкова вартiсть 

на кiнець 2017 рiк 

1С Пiдприємство 8 39 48 23 16 

Антивiрус "Касперський" 21 12 21 0 

Антивiрус "ЕСЕТ" 9 12 4 5 

Iнше програмне забезпечення 17 12 17 0 

Всього: 86  65 21 

на кiнець 2018 року 

1С Пiдприємство 8 39 48 27 12 

Антивiрус "ЕСЕТ" 15 12 12 3 

Всього: 54  39 15 

Термiн корисного використання визначений по кожному об'єкту окремо. Амортизацiя 

нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу.  

За звiтний перiод нараховано амортизацiї в сумi 13 тис. грн. За звiтний перiод 2018 року було 

надходження (7 тис. грн.) та вибуття (39 тис. грн.) антивiрусiв. 

Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, вiдсутнi.   

Самостiйно ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" нематерiальнi активи у звiтному перiодi не 



створювало.   

Нематерiальнi активи, отриманi за рахунок цiльових асигнувань вiдсутнi.   

Нематерiальнi активи, оформленi у заставу, вiдсутнi.     

Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) нематерiальних 

активiв (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"),  не здiйснювалась.  

 

7.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

У фiнансовiй звiтностi вiдображенi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 25375 тис. грн. (за 

iсторичною собiвартостi).  

Оскiльки Товариством прийнято рiшення подавати окрему фiнансову звiтнiсть як єдину 

фiнансову звiтнiсть Товариства, то довгостроковi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

облiковуються за первiсною собiвартiстю. Товариство скористалося п.4 а) МСФЗ 10 щодо 

вiдсутностi необхiдностi подання консолiдованої фiнансової звiтностi у зв'язку з вiдповiднiстю 

компанiї зазначеним в п.4 а) МСФЗ 10 критерiїв. 

Також Товариство отримало свiдчення про поiнформованiсть  всiх власникiв про те, що 

материнське пiдприємство не подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть та не заперечують проти 

цього. 

Тож у вiдповiдностi до п.4а МСФЗ 10 ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" подає  цю окрему 

фiнансову звiтнiсть як свою єдину фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк. 

Довгостроковою iнвестицiєю в дочiрнi пiдприємства Товариства є Приватне пiдприємство 

"МЕТАЛ". Частка в статутному фондi Товариства становить 100%. 

Прибутку вiд iнвестицiйної дiяльностi  за  2018 рiк  Компанiя не отримувала.  

 

7.4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2018 року вiдсутня.  

 

7.5. Запаси 

Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням вимог МСБО № 

2 "Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" 

визначила окремi найменування запасiв з розбивкою на види й групи.  

Оприбуткування здiйснювалось по первiснiй вартостi, визначенiй згiдно МСБО № 2. При 

передачi у виробництво, продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнювалися методом "суцiльної 

iдентифiкацiї". Оцiнка запасiв на дату балансу визначалася по їх первiснiй вартостi.  

На дату балансу всi бiологiчнi активи оцiнюються у сумi справедливої вартостi, зменшеної на 

очiкуванi витрати на мiсцi продажу. Витратами на мiсцi продажу визнаються витрати, пов'язанi з 

продажем бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї на активному ринку, зокрема 

комiсiйнi винагороди продавцям, брокерам, непрямi податки, що сплачуються при реалiзацiї 

продукцiї. 

 

Вартiсть запасiв Товариства у розрiзi груп має наступну структуру  (тис. грн.): 

Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2017  року Балансова вартiсть на 

кiнець  2018 року 

Запаси 32993 30451 

Поточнi бiологiчнi активи 72518 85290 

Всього 105511 115741 

 

Статтю Запаси складають (тис. грн.): 

                      Запаси Балансова  вартiсть на кiнець 2017 року Балансова  вартiсть на кiнець  

2018 року 

Сировина i матерiали 4794 14445 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi - 2 



Паливо 1179 1032 

Тара i тарнi матерiали 1172 1035 

Будiвельнi матерiали 45 5 

Запаснi частини 385 844 

Матерiали сiльськогосподарського призначення 22544 9249 

МШП 26 11 

Готова продукцiя 2848 3828 

Всього 32993 30451 

 

 

7.6. Дебiторська заборгованiсть 

Поточна дебiторська заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася  ПрАТ "Птахофабрика 

Тернопiльська" активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг i 

оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно вимог МСБО №18 "Дохiд".  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися за чистою 

реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської заборгованостi на дату балансу 

оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 

безнадiйна не облiковується.  

Розмiр поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017 та 31.12.2018 рокiв складає: 

(тис. грн.) 

Стаття Станом на 31.12.2017 Станом на  

31.12.2018 

Розрахунки за товари, роботи, послуги 7384 15502 

Розрахунки за виданими авансами 3533 13985 

Розрахунки з бюджетом 3 659 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14478 6735 

Всього 25398 36881 

У 2018 роцi резерв сумнiвних боргiв Товариство не створювало. 

На  дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть 

(короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 

днiв. 

 

7.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти на 31 грудня 2017 i 2018 рр.  включають (тис. грн.) : 

Стаття Станом на 

 31.12.2017 Станом на  

31.12.2018 

Поточнi рахунки  1461 22080 

Каса в нацiональнiй валютi 827 608 

Iншi грошовi кошти - 1849 

Загалом 2288 24537 

Кошти на поточних рахунках зберiгаються у: ПАТ "Вi Ес Банк", ПАТ КБ "Приватбанк", АТ 

"Укрексiмбанк", АТ "Прокредит банк". 

 

7.8. Власний капiтал 

Статутний капiтал. Статутний капiтал, згiдно статуту Товариства складає 1689012 грн. i 

подiлений на 6756048 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На 

звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю. 

У 2018 роцi змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися.  

Станом на 31.12.2018 року акцiї Товариства належать 140 акцiонерам. 

Власний капiтал  Товариства станом на 31.12.2018 року має наступнi складовi: 



" статутний капiтал - 1689 тис. грн. ; 

" додатковий капiтал - 9824 тис. грн.; 

" резервний капiтал - 206 тис. грн.; 

" капiтал у дооцiнках - 193555 тис. грн.; 

" нерозподiлений прибуток  - 205693 тис. грн. 

Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства збiльшився на 65801 тис. грн.  

 

7.9. Зобов'язання та забезпечення 

Зобов'язання  Товариством у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх оцiнка була достовiрною для 

їх визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття ресурсiв  Товариства, котрi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат, 

в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї.  

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти. 

Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива вартiсть 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових 

зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть 

погашенi в найближчому майбутньому. 

Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення. 

Станом на 31.12.2017 та 31.12.2018 рокiв поточнi зобов'язання i забезпечення складають: 

 (тис. грн.) 

Стаття Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2018 

Короткостроковi кредити банкiв 55463 44643 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 20892 10490 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 2326 21 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 162 - 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 667 18 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв  

471 1479 

Iншi поточнi зобов'язання 24329 34651 

Разом 104310 91302 

Забезпечення у звiтному перiодi не визнавались.  

Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам Компанiя  не створювала.  

На 31 грудня 2018 року Компанiя не утримувала забезпечення в будь-якiй формi. 

Сума довгострокових зобов'язань на 31.12.2018 року складає 25615 тис. грн. (довгостроковий 

кредит). 

 

7.10. Дохiд  

Доходи  ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" оцiнювалися за справедливою вартiстю активiв, 

якi були отриманi або мають бути отриманi в майбутньому.  

Доходи  ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi згiдно 

з МСБО №18 ''Дохiд'' складалися з таких компонентiв: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг); iншi операцiйнi доходи; iншi фiнансовi доходи; iншi доходи.  

Зокрема, за звiтний перiод 2018 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї становить 354405 тис. 

грн., за аналогiчний перiод попереднього 2017 року чистий дохiд становить 233658 тис. грн.  

 

Iншi операцiйнi доходи за 2017 та 2018 роки включають :    

Iншi операцiйнi доходи 2017р. 2018р. 

Операцiйна оренда активiв - 664 

Операцiйна курсова рiзниця 1887 9193 



Реалiзацiя iнших оборотних активiв 338 545 

Штрафи, пенi неустойки 8 111 

Iншi операцiйнi доходи (оприбуткування супутньої продукцiї) 14584 15907 

Загалом 16817 26420 

  

 Iншi фiнансовi доходи за 2018 рiк складають 2167 тис. грн. та включають в себе доходи 

вiд компенсацiї вiдсоткiв сплачених по кредитах. У 2017 роцi iншi фiнансовi доходи становили 

544 тис. грн.  

 За 2018 рiк Товариство також отримало 19024 тис. грн. iнших доходiв, а саме 

вiдшкодування частини вартостi будiвництва та реконструкцiї тваринницьких ферм згiдно 

Наказу №599 вiд 18.12.2018р. Постанови КМУ №107_07.02.2018р. 

 

7.11. Витрати 

Облiк витрат у звiтному перiодi  ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" здiйснювався вiдповiдно 

до вимог МСБО № 1 "Подання фiнансової звiтностi", п.4.25, 4.33-4.35  Концептуальної основи 

фiнансової звiтностi в редакцiї Ради МСБО 2010 року. Так, витрати звiтного перiоду 

визнавались, коли виникало зменшення  економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у 

виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого 

було зменшення власного капiталу. 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2017 та 31 грудня 2018 витрати Товариства складалися з  

наступних статей (тис. грн): 

Вид витрат 2017р. 2018р. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 197645 284747 

Адмiнiстративнi витрати 4594 5826 

Витрати на збут 18752 25553 

Iншi операцiйнi витрати 17825 13721 

Фiнансовi витрати 7525 6354 

Iншi витрати 42 14 

Разом витрат 246410 336215 

 

7.12. Єдиний податок 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" є платником єдиного податку 4 групи. 

 

7.13. Розшифровки суттєвих статей звiту про рух грошових коштiв 

Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi 

повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах 

Товариства та їх еквiвалентах (далi - грошовi кошти) за звiтний перiод. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариством обрано спосiб складання Звiту про рух 

грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту. Звiти про рух 

грошових коштiв за 2017, 2018 роки складенi за прямим методом, що робить їх спiвставними. 

У Звiтi про рух грошових коштiв Товариством розгорнуто наводяться суми надходжень та 

видаткiв грошових коштiв, що виникають в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi протягом звiтного перiоду. Якщо рух грошових коштiв у результатi однiєї операцiї 

включає суми, якi належать до рiзних видiв дiяльностi, то цi суми у звiтi наводяться 

Товариством окремо у складi статей щодо вiдповiдних видiв дiяльностi. 

Залишок коштiв на початок перiоду (01.01.2018р.) складає 2288 тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає  +30478  тис. грн.  

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає +7761 тис. грн.  

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає -15655 тис. грн.  

Всього Чистий рух грошових коштiв за 2018 рiк складає  22584 тис. грн. 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв склав -335 тис. грн. 



Залишок коштiв станом на 31.12.2018р. склав 24537 тис. грн. 

 

7.14. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони 

У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 

контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. 

При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст 

взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити 

операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть 

вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами. 

 

 

 

Органiзацiя Суми заборгованостi  пов'язаних 

сторiн, тис. грн. Вид заборгованостi Реалiзацiя 

ПП "Метал" 259,00 поточна 39056,00 

Реалiзацiя пов'язаним сторонам головним чином являє собою продаж продукцiї власного 

виробництва - яєць курячих харчових. 

Всi розрахунки за наведеними операцiями здiйснюються Товариством в грошовiй формi та  

здiйснюються протягом термiнiв, встановлених договiрними вiдносинами. Витрати, визнанi 

Товариством протягом звiтного перiоду, як безнадiйнi або сумнiвнi щодо отримання, вiдсутнi.  

Що стосується провiдного управлiнського персоналу для цiлей розкриття iнформацiї в 

фiнансовiй звiтностi, то враховуючи, що повноваження провiдного управлiнського персоналу 

суворо регламентуються внутрiшнiми положеннями, затвердженими у вiдповiдностi до чинного 

законодавства, бюджети, в рамках яких провiдний управлiнський персонал приймає рiшення в 

частинi укладання угод, що вливатимуть на збiльшення/зменшення ресурсiв Товариства, а також 

будь-якi вiдхилення вiд таких бюджетiв, пов'язанi iз проведенням, непередбачених бюджетом 

проектiв, затверджуються Зборами учасникiв, провiдний управлiнський персонал не є суб'єктом 

для розкриття. 

 

7.15. Полiтика та процедура управлiння ризиками 

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї, включають фiнансовi зобов'язання, позики, 

кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну кредиторську 

заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових зобов'язань є фiнансовi операцiї Компанiї. У 

Компанiї є дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша дебiторська 

заборгованiсть, грошовi кошти, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi виникають 

безпосередньо в ходi операцiйної дiяльностi.  

Вище керiвництво Компанiї контролює процес управлiння даними ризиками. Спецiалiсти з 

фiнансових ризикiв надають консультацiї вищому керiвництву вiдносно фiнансових ризикiв та 

вiдповiдної концепцiї управлiння фiнансовими ризиками та допомагають йому бути впевненими 

в тому, що дiяльнiсть Компанiї, здiйснюється згiдно вiдповiдної полiтики Компанiї.  Всi операцiї 

з фiнансовими iнструментами з метою управлiння ризиками здiйснюються спецiалiстами з 

вiдповiдною квалiфiкацiєю та досвiдом роботи. Вiдповiдно до своєї полiтики Компанiя не 

здiйснює торгiвлю фiнансовими iнструментами в спекулятивних цiлях. Правлiння здiйснює 

аналiз та затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками, iнформацiя про яку наводиться 

нижче. 

Ринковий ризик 

 Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд 

фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають в себе три типа ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик та iншi 

цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та 

позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти. 



При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про 

фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть 

вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних 

ринкових ризикiв.  

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв вiд фiнансового iнструменту коливатиметься вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. 

Ризик змiни ринкових вiдсоткових ставок вiдноситься, передусiм, до довгострокових зобов'язань 

Компанiї. Компанiя здiйснює управлiння ризиком змiни вiдсоткових ставок, використовуючи 

поєднання кредитiв та позик з фiксованою та плаваючою вiдсотковою ставкою.  

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Валютний ризик (або 

ризик обмiну iноземних валют) виникає за фiнансовими iнструментами, якi визначенi в 

iноземнiй валютi, тобто у валютi, iншiй, нiж функцiональна валюта, у якiй вони оцiнюються. 

Для цiлей , валютний ризик не виникає вiд фiнансових iнструментiв, якi є немонетарними 

статтями, або вiд фiнансових iнструментiв, визначених у функцiональнiй валютi.  

Схильнiсть до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, передусiм, 

операцiйною дiяльнiстю (коли доходи чи витрати деномiнованi у валютi, яка вiдрiзняється вiд 

функцiональної валюти). 

За звiтний перiод у фiнансовi звiтностi Компанiї вiдсутнi фiнансовi iнструменти в iноземнiй 

валютi, якi схильнi до валютного ризику. 

Iншi цiновi ризики  

Ризик змiни цiн на котируємi частки фiнансових  iнструментiв 

Котируємi цiннi папери Компанiї схильнi до ризику, обумовленому невизначенiстю по 

вiдношенню до майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв. Компанiя здiйснює 

управлiння ризиком змiни цiн на котируємi частки iнструментiв, шляхом диверсифiкацiї вкладiв 

та встановленням лiмiтiв для окремих часток фiнансових  iнструментiв та фiнансових 

iнструментiв в цiлому. Звiти про портфель  фiнансових  iнвестицiй регулярно надаються вищому 

керiвництву, яке проводить аналiз та затверджує всi рiшення, що пов'язанi з фiнансовими 

iнвестицiями. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик того, що у Компанiї виникне фiнансовий збиток, оскiльки 

контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському 

договору. Компанiя схильна до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю 

(передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та 

фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти. 

Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний з клiєнтами, здiйснюється кожним операцiйним 

пiдроздiлом у вiдповiдностi з полiтикою, процедурами та системою контролю, якi встановленi 

Компанiєю по вiдношенню до управлiння кредитним ризиком. Кредитна якiсть клiєнта 

оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцiнки 

визначаються iндивiдуальнi лiмiти на надання послуг. Здiйснюється регулярний монiторинг 

непогашеної дебiторської заборгованостi клiєнтiв. Крiм того, суми до отримання вiд бiльшого 

числа малих дебiторiв об'єднанi в однорiднi групи та перевiряються на ознаки знецiнення на 

колективнiй основi. Розрахунки ?рунтуються на iнформацiї про фактично понесенi збитки в 

минулому.  

 Ризик лiквiдностi 

Компанiя здiйснює контроль за ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи 

iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Компанiї є пiдтримання балансу мiж 

безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю. Компанiя проаналiзувала концентрацiю ризику по 

вiдношенню рефiнансування своєї заборгованостi та прийшла до висновку, що вона є низькою. 



Компанiя має доступ до джерел фiнансування достатнього обсягу, а строки погашення 

заборгованостi, що належать виплатi протягом 12 мiсяцiв, по домовленостi з поточними 

кредиторами можуть бути перенесенi на пiзнiшi дати.   

Управлiння капiталом 

Основною метою Компанiї по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної 

кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї 

прибутку акцiонерiв.Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у 

вiдповiдностi до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу 

Компанiя може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам чи 

випускати новi акцiї. 

Податковий ризик  

Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення 

норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному 

середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської 

дiяльностi,  Компанiя, можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов'язання, 

штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване 

на оцiнцi керiвництва  Компанiї. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових 

iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим 

умовам тощо. На думку керiвництва,  Компанiя сплатила усi податковi зобов'язання, тому ця 

фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. 

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 

коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.   

 

7.16. Умовнi фiнансовi активи i зобов'язання 

Загальнi економiчнi умови    

За перiод вiд дати фiнансової звiтностi до дати її затвердження й подання регулятору стан 

економiки України продовжував погiршуватись внаслiдок триваючої полiтичної та економiчної 

кризи, веденням АТО та неоголошених воєнних дiй. На сьогоднi економiчнi умови 

функцiонування суб'єктiв господарювання  є важкими, що спричинено рiзкими коливаннями з 

трендом до знецiнення нацiональної валюти, вiдтоком капiталу з України, згортанням ринкiв з 

реалiзацiї товарiв й послуг та iншими негативними факторами.  

Вiдповiднiсть дiяльностi законодавству  

Керiвництво вважає, що дiяльнiсть ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" здiйснюється у повнiй 

вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв. 

Однак не може бути впевненостi у тому, що регуляторнi органи, зокрема Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та фондового ринку України, не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi 

дiяльностi ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" вимогам чинного законодавства та не 

застосують штрафнi санкцiї. У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви щодо 

потенцiйних штрафiв, пов'язаних з дiяльнiстю ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" на ринку. 

 

Оподаткування    

Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення 

норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному 

середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської 

дiяльностi, ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська", можливо, буде змушено визнати додатковi 

податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне 

тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва  ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська". Така 

невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд 

знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам. На думку керiвництва,  

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" сплатила усi податковi зобов'язання, тому ця фiнансова 



звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.  

Судовi позови 

Станом на 31.12.2018р. Товариство не бере участь у  судовому провадженнi,  за яким виступає 

третьою стороною. 

Товариство також не має рiшень судових спорiв, що завершенi до дати балансу, але не 

вiдображенi в бухгалтерського облiку. 

 

7.17. Здатнiсть товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi 

За 12 мiсяцiв 2018 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 65801 тис. грн. i на 

зазначену дату оборотнi активи перевищували поточнi зобов'язання на 87119 тис. грн., що є 

пiдтвердженням здатностi Товариства здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй  основi.  

 

7.18. Подiї пiсля дати балансу 

ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" оцiнила в перiод з 31.12.2018 року й до дати затвердження 

Керiвником звiтностi про iснування наступних подiй: 

а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають 

коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); та 

б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 

коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв). 

Жодної з наведених вище подiй виявлено не було. 

 

Генеральний директор            _________________________           Сачик П.Л. 

 

Головний бухгалтер                ________________________            Гарбович Н.М. 

 

 



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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

фiрма "Консул" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21131551 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

46008,Україна, м. Тернопiль, вул. 

Медова, 12А 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0053 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 330/4, дата: 09.09.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтку 7.1 

та 7.5  щодо вiдображення у 

фiнансовiй звiтностi основних 

засобiв та запасiв Товариства. 

Аудитори не були присутнi пiд час 

проведення рiчної iнвентаризацiї 

активiв та зобов'язань Товариства 

станом на 31 грудня 2018 року. З 

урахуванням такого обмеження 

висловлення думки щодо 

достовiрностi даних про основнi 

засоби та матерiальнi цiнностi на 

кiнець звiтного року базувалось 

виключно на пiдставi 

альтернативних аудиторських 

процедур. Нашу думку не було 

модифiковано щодо цього питання. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 20, дата: 28.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.01.2019, дата 

закінчення: 29.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 29.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

7 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi  

Приватного акцiонерного товариства  "Птахофабрика Тернопiльська" 

за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року 

 

 



Адресат 

Головi правлiння, акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Птахофабрика 

Тернопiльська", фiнансовий звiт якого перевiрявся, та може бути використаний для подання 

до Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

 

Роздiл 1 "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" 

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Птахофабрика 

Тернопiльська" (далi - ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" або Товариство), що складається 

з Балансу товариства (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про 

фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв 

(за прямим способом) за 2018 рiк та Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, Примiток до 

фiнансової звiтностi за рiк, що минув (далi - "фiнансова звiтнiсть"), включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї.  

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська", що 

додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 

грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

Iснує невизначенiсть щодо вiдображення у фiнансовiй звiтностi вартостi довгострокових 

iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства, якi облiковуються у фiнансовiй компанiї за первiсною 

собiвартiстю. Зокрема, Товариство не дотримується вимог МСФЗ 10 "Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть", а саме не складає  консолiдовану фiнансову  звiтнiсть групи, в якiй 

активи, зобов'язання, капiтал, дохiд, витрати i потоки грошових коштiв дочiрнього 

пiдприємства ПП "Метал" (100% акцiй) повиннi бути представленi як активи, зобов'язання, 

капiтал, дохiд, витрати i потоки грошових коштiв єдиного суб'єкта економiчної дiяльностi, а 

саме материнського товариства ПрАТ "Птахофабрика". Вартiсть iнвестицiй становить 25375 

тис. грн. 

  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.  

 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 

важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 



Нами не виявлено iнших суттєвих ключових питань з аудиту, окрiм тих, що включенi в 

пiдставу для висловлення думки iз застереженням. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 7.1 та 7.5  щодо вiдображення у фiнансовiй звiтностi 

основних засобiв та запасiв Товариства. Аудитори не були присутнi пiд час проведення рiчної 

iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2018 року. З 

урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi даних про основнi 

засоби та матерiальнi цiнностi на кiнець звiтного року базувалось виключно на пiдставi 

альтернативних аудиторських процедур. Нашу думку не було модифiковано щодо цього 

питання. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання тi достовiрне подання фiнансової 

звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашою метою є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та складання звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 



припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора.  

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

Роздiл 2 "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв"  

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства 

 

 Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 410967 тис. грн. 

Статутний капiтал складає 1689 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв 

i статутним капiталом становить 409278 тис. грн., що вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу 

України (ч. 3 ст. 155). 

Розмiр статутного капiталу ПрАТ "Птахофабрика Тернопiльська" за даними бухгалтерського 

облiку на 31.12.2018 року складає 1 689 012 грн. i подiлений на 6 756 048 штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна та вiдповiдає заявленому в Статутi 

товариства.  

 

 

 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства. 

 

 Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та 

оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi 

обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової 

звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується 

вiдповiдно до МСА. 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 

            Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм 

чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.  

 

Пов`язанi особи товариства 

 

 Аудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту 

операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 "Пов`язанi сторони". Результати виконаних 



процедур вiдповiдно задокументованi i свiдчать, що, на нашу думку: мав мiсце належний 

облiк i розкриття iдентифiкованих вiдносин та операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно 

до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi; вплив вiдносин i операцiй мiж 

пов'язаними сторонами не є таким, що не забезпечує достовiрне подання чи не потребує 

коригувань фiнансової звiтностi. 

 

Подiї пiсля дати балансу 

 

Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 

31.12.2018 року та датою аудиторського висновку. В результатi огляду аудиторами 

бухгалтерських документiв та укладених/розiрваних договорiв за перiод пiсля 31.12.2018 року 

не виявлено: 

" подiй пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, 

пов'язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних 

активiв i зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей; 

" подiй, що вказували б на умови, що виникли пiсля дати балансу, що потребують 

коригування статей фiнансових звiтiв. 

Тобто, вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б 

привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу. 

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, яка мала мiсце у Товариства у 2018 роцi 

 

1. Аудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання значних правочинiв (10 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року складала 449476 тис. грн. Сума 

мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедура у 2018 роцi складала 44948 

тис. грн. 

25 квiтня 2018р. на чергових загальних зборах акцiонерiв прийняте рiшення (протокол № 1) 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Предмет правочинiв: договори 

купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, договори щодо надання або отримання 

послуг, виконання робiт, передачi або утримання в управлiння будь-яким способом основних 

фондiв (засобiв), договори про отримання та надання позики, договори оренди, поруки, 

договори щодо надання гарантiї, договори щодо вiдступлення права вимоги, договори 

фiнансування. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 1 000 000 000,00 (Один мiльярд ) 

гривень. 

Значними правочинами в Товариствi протягом 2018 були: 

- укладення Договорiв поставки яйця №40 вiд 10.01.2018 р. та №14 вiд 02.01.2018р. з ПП 

"Метал" (код ЄДРПОУ 25348483). Гранична сукупна вартiсть правочину не вище 38 000 

000,00 (Тридцять вiсiм  мiльйонiв  гривень 00 копiйок) - 7,08 % вiд вартостi активiв 

Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 

- Товариство у 2018 роцi уклало 7 кредитних договори з АТ "ПроКредит Банк" на 

загальну суму 44 000 000,00 грн. та 872 200,00 євро. 

 

2. Протягом 2018 року вiдбулись змiни в складi посадових осiб емiтента вiдповiдно до 

вiдомостей про змiну складу посадових осiб емiтента вiд 25.04.2018р., а саме припинено 

повноваження та обрано членiв та голову Наглядової ради.  

 

Стан фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 

фiнансового року 

 



Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства, головної 

книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2018 року.  

Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та 

забезпечувало її незмiннiсть. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть та повноту поданої 

фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод.  

         Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм 

чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.  

Отже, аудитори пiдтверджують повноту та достовiрнiсть вiдображення фiнансово-

господарського стану товариства за результатами фiнансового року. 

 

      Роздiл 3 "Iншi елементи" 

Основнi вiдомостi про Товариство  

 

Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "Птахофабрика Тернопiльська" 

Код за ЄДРПОУ 03369177 

Мiсцезнаходження 47722, Україна, с. Великi Гаї, Тернопiльський район, Тернопiльська 

область, вул. Галицька, буд. 180 

Дата i 

 номер державної реєстрацiї 15 травня 1997 року 

№ 1 651 120 0000 000564 

Основнi види дiяльностi Розведення свiйської птицi (основний) 

Середня чисельнiсть працiвникiв  станом на 31.12.2017 року 213 

 

 

Аудитор Мельник Андрiй Романович, сертифiкат  серiї А№006044 вiд 26.12.2005 року (номер 

реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 100445). 

 _____________________ Мельник А.Р. 

 

 

Директор ТОВ АФ "Консул"                    _____________________Мельник А.Р. 

Сертифiкат аудитора серiї А 006044  

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул";  

№ реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 0053; 

(Суб'єкт аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi) 

 

 (свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №330/4 вiд 09.09.2016 р.). 

 

Адреса аудитора: 46008,Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12А,  тел/факс (0352)43-00-23; 

 

Дата i номер договору: №20 вiд 28.01.2019 року 

 

Дата початку та дата закiнчення аудиту: 28.01.2019 року по 29.03.2019 року 

Дата  аудиторського висновку:                                               29 березня 2019  року  

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю 



емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої 

фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i 

юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з 

описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 

дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2018 25.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.04.2018 25.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


