
Титульний аркуш 

 
30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 6 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Плаксiй Валерiй Iгорович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМIНIК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382208 

4. Місцезнаходження: 36009, Україна, Полтавська обл., Київський р-н, м. Полтава, вул. Маршала 

Бiрюзова, буд.2 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0532-50-50-40, 0532-50-50-40 

6. Адреса електронної пошти: Secretariat@dominik.ua 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.03.2021, 1.Затвердити рiчну iнформацiю 

ПрАТ "Домiнiк" за 2020 рiк. 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://dominik.ua/korporatyvna-

informatsiya/ 30.04.2021 

(URL-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 корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

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 мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) 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 емітента 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 такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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 розкривається в зв'язку з тим, 

що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається в зв'язку з тим, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

не розкривається за вiдсутнiстю. 

 

Iнформацiя про засновникiв не розкривається в зв'язку з тим, що засновник акцiонерного 

товариства - ФДМУ станом на кiнець звiтного року акцiями емiтента не володiє. 

 

 

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

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне 

акцiонерне товариство. 



 

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим 

або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного року не вiдбувалось - 

iнформацiя не розкривається. 

 

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

якими стаю бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не 

розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

 

 Iнформацiя 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 розкривається в зв'язку з 

тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 

Емiтент протягом звiтного року власнi акцiї не придбавав тому iнформацiя про придбання 

власних акцiй емiтентом не розкривається. 

 

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

емiтента- не розкривається в зв'язку з тим, що працiвники товариства акцiями не володiють. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу - працiвники ПрАТ акцiями не володiють - iнформацiя не 

розкривається. 

 

 

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 - 

вiдсутнi, тому iнформацiя не розкривається.  

 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - не розкривається в зв'язку з 

вiдсутнiстю таких обмежень. 

 

Борговi цiннi папери не випускались - iнформацiя не розкривається. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не розкривається за вiдсутнiстю. 

 

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

емiтента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емiтентом виключно акцiй. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 

Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не розкривається в зв'язку з тим, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 



Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство.  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не розкривається за 

вiдсутнiстю. 

 

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

такого емiтента  - емiтент не володiє.  

 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя вiдсутня. 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМIНIК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ДОМIНIК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 10.12.1991 

4. Територія (область) 

 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 31826522 

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) 

 689 

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

 10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв 

 10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських 

виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання 

 46.36 - Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA823808050000000026009585847 

3) поточний рахунок 

 UA823808050000000026009585847 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 

5) IBAN 

 203510050000026005878798593 

6) поточний рахунок 

 203510050000026005878798593 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Торговий Дiм "Домiнiк-Полтава" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36066033 

4) Місцезнаходження 

 36014, м.Полтава, вул.М.Бiрюзова, 2 

5) Опис  

 ПрАТ "Домiнiк" володiє 100% статутного капiталу. 

Товариство займається торгiвлею цукром, шоколадом i кондитерськими виробами. 



 

 

1) Найменування 

 Торговий Дiм "Домiнiк-Київ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33149893 

4) Місцезнаходження 

 04080, м.Київ, вул.Аляб'єва, 2 

5) Опис  

 ПрАТ "Домiнiк" володiє 80% статутного капiталу. 

Товариство займається торгiвлею цукром, шоколадом i кондитерськими виробами. 

 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 440/2121/19 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ "ДОМIНIК" Головне управлiння 

державної 

фiскальної служби 

- Визнання протиправним та 

скасування податкового 

повiдомлення - рiшення 

07.07.2020 року 

задоволено та 

стягнуто 

1921,00 грн. 

судового збору 

та 17000,00 грн. 

витрат на 
правничу 

допомогу 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, стягнутi витрати на судовий збiр на правничу допомогу 

2 440/2725/19 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ "ДОМIНIК" Полтавська митниця 

ДФС 

- Визнання дiй протиправними та 

стягнення матерiальної шкоди у 

сумi 141288,96 грн 

18.03.2020 року 

визнано дiї 

протиправними 

та стягнуто 

960,50 грн. 

судового збору, 

9000 грн. 
правової 

допомоги, 

141288,96 грн. 

матерiальної 

шкоди. На 

виконання в 

Управлiннi 

державного 
казначейства в 

Днiпропетровсь

кiй областi. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, будуть стягнутi грошовi кошти за судовий збiр, правову допомогу, матерiальнi витрати 

3 440/3891/20 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ "ДОМIНIК" Державна 

архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя 

України 

- Визнання дiй протиправними, 

зобов'язання вчинити дiї, 

стягнути 2102,00 грн. судового 

збору, 4500,00 грн. витрат на 

правничу допомогу. 

Визнано дiї 

протиправними, 

зобов'язано 

вчинити дiї, 

стягнуто 

2102,00 грн. 
судового збору, 



4500,00 грн. 

витрат на 

правничу 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, стягнуто судовий збiр та витрати на правничу допомогу.  

4 440/607/19 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 
суд 

ПрАТ "ДОМIНIК" Державна 

архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя 
України 

- Визнання протиправним та 

скасування наказу i стягнення 

3842,00 судового збору 

Визнано 

протиправним 

та скасовано 
наказ i стягнуто 

3842,00 

судового збору 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, стягнуто судовий збiр 

5 440/474/19 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

Управлiння 

Держпрацi У 

Полтавськiй областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" - Про застосування заходiв 

реагування в сферi державного 

нагляду 

Застосовано 

заходи 

реагування у 

сферi 

державного 

нагляду. 
Зобов'язано 

усунути 

недолiки для 

отримання 

сертифiкату 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки у виглядi витрат на сертифiкацiю обладнання 

6 440/2121/19 Полтавський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ "ДОМIНIК" Головне управлiння 

Державної 

податкової служби у 

Полтавськiй областi 

- Про стягнення судового збору у 

сумi 1921,00 грн. та правничої 

допомоги у розмiрi 17000,00 грн 

стягнуто 

судовий збiр у 

сумi 1921,00 

грн. та 
правничу 

допомогу у 

розмiрi 

17000,00 грн. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, стягнуто судовий збiр та витрати на правничу допомогу 

7 917/2020/19 Господарський суд 

Полтавської областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" ТОВ "Фiрма Струм" - Про стягнення заборгованостi 

за товар у сумi 855126,22 грн. 

Добровiльно 

погашена 

заборгованiвсть 

за товар у сумi 

855126,22 грн. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, повернуто грошовi кошти та судовий збiр. 



8 917/773/20 Господарський суд 

Полтавської областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" ФОП Артюшин О.С. - Стягнення грошових коштiв за 

договором оренди в сумi 

36161,85 грн. 

Стягнуто 

грошовi кошти 

за договором 

оренди в сумi 

36161,85 грн. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, повернуто грошовi кошти та судовий збiр. 

9 917/883/20 Господарський суд 
Полтавської областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" ФОП Бiленко Я.В. - Стягнення грошових коштiв за 
договором оренди в сумi 

31483,78 грн. 

Стягнуто 
грошовi кошти 

за договором 

оренди в сумi 

31483,78 грн. 

Опис: 

На даний час негативнi до часу стягнення заборгованостi та судових витрат 

10 917/47/20 Господарський суд 

Полтавської областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" ФОП Логвiновський 

О.Г. 

- Стягнення заборгованостi за 

товар в сумi 869005,61 грн., 

судових витрат 13592,56 грн., 

правничої допомоги 12000,00 

грн. 

Стягнуто 

заборгованiсть 

за товар в сумi 

869005,61 грн., 

судовi витрати 
13592,56 грн., 

правнича 

допомога 

12000,00 грн. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, повернуто грошовi кошти, судовий збiр, витрати на правничу допомогу 

11 916/839/20 Господарський суд 

Одеської областi 

ПрАТ "ДОМIНIК" ТОВ "Одеська 

шоколадно-

горiшова компанiя" 

- Стягнення заборгованостi за 

товар в сумi 33620,70 грн. 

Добровiльно 

погашено 

заборгованiсть 

за товар в сумi 

33620,70 грн. 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки вiдсутнi, повернуто грошовi кошти, судовий збiр. 

12 181/2019 Мiжнародний 
комерцiйний 

арбiтражний суд 

при ТПП України 

ПрАТ "ДОМIНIК" ТОВ "Свiт Трейд 
2009" ( республiка 

Казахстан ) 

- Стягнення заборгованостi за 
товар та судовий збiр в сумi 

85857,68 доларiв США 

Стягнуто за 
товар та 

судовий збiр в 

сумi 85857,68 

доларiв США 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки до часу стягнення коштiв 

13 3514-20-00-

2м/620 

Спецiалiзований 

мiжрайонний 

економiчний суд 

Карагандинської 

ПрАТ "ДОМIНIК" ТОВ "Свiт Трейд 

2009" ( республiка 

Казахстан ) 

- Визнання та приведення до 

виконання рiшення суду 

iноземної держави про 

Стягнення заборгованостi за 

Визнано та 

приведено до 

виконання 

рiшення суду 



областi ( Республiка 

Казахстан ) 

товар та судовий збiр в сумi 

85857,68 доларiв США 

iноземної 

держави про 

Стягнення 

заборгованостi 

за товар та 
судовий збiр в 

сумi 85857,68 

доларiв США 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки до часу стягнення коштiв 

14 180/2019 Мiжнародний 

комерцiйний 

арбiтражний суд 

при ТПП України 

ПрАТ "ДОМIНIК" Iндивiдуальний 

пiдприємець 

Генджiєв Т.У. ( 

Туркменiстан ) 

- Стягнення заборгованостi за 

товар та судовий збiр в сумi 

45632,44 доларiв США 

Стягнуто 

заборгованiсть 

за товар та 

судовий збiр в 

сумi 45632,44 

доларiв США 

Опис: 

Негативнi фiнансовi наслiдки до часу стягнення коштiв 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 1758, 22.06.2020 КП 

"Полтававодоканал" 

Штраф За безоблiкове 

водокористування та 
водовiдведення 

Опис: 

Штраф в розмiрi 21436,50 грн. 

2 1-7, 24.12.2020 АТБ-Маркет Штрафнi санкцiї За порушення умов 
договору № СР-380 

Опис: 

Штрафнi санкцiї на загальну суму 17591,37 грн. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

З метою збiльшення торгiвельної мережi ПрАТ "Домiнiк" заснувало ТОВ "ТД "ДОМIНIК-

ПОЛТАВА" (м.Полтава), а також за участю стороннiх осiб такi юридичнi особи: ТОВ "ТД 

"ДОМIНIК-КИЇВ" (м.Київ). Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства затверджувалися 

рiшеннями Наглядової ради Товариства. В звiтному роцi змiн в органiзацiйнiй структурi не 

було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) в 2020 роцi - 689 

осiб; 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) в 

2020 роцi - 1 особа; 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) в 

20120 роцi - 0 осiб; 

Фонд оплати  в 2020 роцi склав  - 66760 тис.грн.; 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв в 2020 роцi зменшився на 4,27 % в порiвняннi з 2019 роком.

  

 

Для компанiї ПрАТ  <Домiнiк> її працiвники є найбiльшою цiннiстю.  

На пiдприємствi ПрАТ <Домiнiк> працює близько  700 людей.  

Дiяльнiсть пiдприємства  спрямована на пiдвищення професiоналiзму працiвникiв, покращення 

умов працi, безпеки виробничих процесiв та гарантування їх соцiального захисту.  

Саме тому на ПрАТ <Домiнiк> впроваджена i сертифiкована система управлiння безпекою та 

гiгiєною працi. 

Пiдриємство  забезпечує працiвникiв належними умовами працi та життя. 

Кожного року передбачено пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, медичне обстеження, 

надання першої допомоги, розвиток соцiальної сфери. 

Пiдприємство  <Домiнiк> є одним iз кращих роботодавцiв України. 



Вся заробiтна плата i премiї сплачуються офiцiйно, тобто компанiя повнiстю сплачує всi 

обов'язковi податки, внески у пенсiйний та iншi фонди. 

Соцiальна полiтика ПрАТ <Домiнiк> щодо персоналу спрямована на забезпечення необхiдного 

рiвня продуктивностi працi, зменшення плинностi кадрiв та пiдвищення соцiального захисту 

працiвникiв.  

Соцiальний пакет, що поширюється, включає:  матерiальну допомогу при народженнi дитини, 

при виходi на пенсiю, в разi одруження, в критичних ситуацiях. 

На пiдприємствi функцiонує сучасно обладнаний медпункт.  

У ПрАТ <Домiнiк> проводиться постiйна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї та 

навчання всього персоналу. Для цього проводяться оцiнка компетентностi персоналу, пiдготовка 

та навчання, iнструктажi тощо.  

 

 

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 

ПрАТ "Домiнiк" належить до Асоцiацiї "Укркондпром", якийзнаходиться за адресою: 01001, м. 

Київ, вул.М.Житомирська, 3-а. 

 

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 

ПрАТ "Домiнiк" не проводить спiльної дiяльностi з iншими установами, пiдприємствами, 

органiзацiями. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного 

перiоду не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi iз коригуваннями на переоцiнку 

основних засобiв. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що 

використовувалися пiд час пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi принципи 

застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Пiдготовка фiнансової 

звiтностi вимагає застосування певних бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при 

застосуваннi облiкової полiтики Групи її керiвництво застосовувало власнi професiйнi 

судження.  

Застосовувана облiкова полiтика  вiдповiдала тiй, що  була використана Компанiєю в 

попередньому фiнансовому роцi, за винятком таких нових i переглянутих МСФЗ, якi стали 

обов'язковими до застосування у звiтних перiодах, якi почалися пiсля 1 сiчня 2020 р.: 

- МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Основною метою МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" є встановлення принципiв, 

якi суб'єкт господарювання повинен застосовувати, щоб повiдомляти користувачам фiнансової 

звiтностi корисну iнформацiю про природу, величину, час та невизначенiсть доходiв i грошових 

потокiв, що виникають внаслiдок договору з клiєнтом. Основним принципом цього стандарту є 

визнання доходу внаслiдок передання обiцяних товарiв або послуг клiєнтам в сумi, що 



вiдображає компенсацiю, на яку суб'єкт господарювання очiкує мати право в обмiн на цi товари 

або послуги. Стандарт запроваджує 5-крокову модель визнання доходу, що включає такi кроки: 

iдентифiкацiя контракту; виявлення зобов'язань щодо виконання; визначення цiни операцiї; 

розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання; визнання доходу в момент (або в мiру) 

виконання кожного зобов'язання щодо виконання. 

Метою МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" є визначення принципiв фiнансової звiтностi 

щодо фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi забезпечать надання користувачам 

фiнансової звiтностi доречної та корисної iнформацiї, необхiдної для виконання ними оцiнки 

сум, строкiв i невизначеностi майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання. Окрiм 

iстотного впливу на фiнансовi органiзацiї також має вплив на фiнансовi показники нефiнансових 

органiзацiй, навiть при наявностi лише простих фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська 

заборгованiсть, наданi кредити (фiнансова допомога) та банкiвськi депозити. Має кiлька 

аспектiв: 1) класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв, у тому числi: боргових активiв 

(дебiторська заборгованiсть, надана поворотна фiнансова допомога, банкiвськi депозити, 

iнвестицiї в облiгацiї та векселi тощо); iнвестицiї в iнструменти капiталу (акцiї, частки в 

товариствах з обмеженою вiдповiдальнiстю, паї iнвестицiйних фондiв тощо); 2) знецiнення 

фiнансових активiв; 3) класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов'язань. 

 

Валютою подання цiєї фiнансової звiтностi є українська гривня, яка також є функцiональною 

валютою кожної компанiї Групи. 

Перерахунок iноземної валюти. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 

(НБУ), встановленим на дату операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за офiцiйним 

обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець кожного звiтного 

перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв 

та зобов'язань у гривнi, вiдображаються у складi прибутку чи збитку як iншi доходи/(витрати) 

або фiнансовi доходи та фiнансовi витрати. 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi.  

Товариство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Оцiнка 

активiв i зобов'язань Товариства здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть 

продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, 

якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше 

здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi 

дiяльностi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть.  

Дочiрнi компанiї - це компанiї та iншi пiдприємства, в яких Група володiє, безпосередньо або 

опосередковано, понад половиною голосуючих акцiй або iншим чином має змогу контролювати 

їхню фiнансову i операцiйну дiяльнiсть для отримання економiчних вигод. Наявнiсть та вплив 

потенцiйних прав голосу, якi наразi реалiзуються або можуть бути трансформованi, 

враховуються пiд час визначення можливостей Групи контролювати iнше пiдприємство. Дочiрнi 

компанiї повнiстю консолiдуються, починаючи з дати фактичної передачi Групi контролю над 

ними (дата придбання), i консолiдацiя припиняється, починаючи з дати припинення контролю. 

Всi внутрiшньо-системнi операцiї, залишки та нереалiзованi прибутки за операцiями мiж 

компанiями Групи виключаються при консолiдацiї; нереалiзованi збитки також виключаються 

при консолiдацiї, крiм випадкiв, коли витрати не можуть бути вiдшкодованi. Компанiя i всi її 

дочiрнi компанiї застосовують єдину облiкову полiтику, що вiдповiдає облiковiй полiтицi Групи. 

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти облiковуються за 

амортизованою вартiстю, як описано нижче. 

Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, 



що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 

включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 

якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 

регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. 

Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими 

зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-

яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти 

включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких 

премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi 

нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi 

переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються 

окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Класифiкацiя фiнансових активiв.  

Група класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та дебiторську заборгованiсть. Керiвництво 

Компанiї визначає класифiкацiю фiнансових активiв у момент їх початкового визнання. 

Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на 

активному ринку, є фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих 

фiнансових активiв, якi Група має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть виникають тодi, коли Група реалiзує продукцiю або 

надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору без намiру їх продажу негайно або у найближчому 

майбутньому. Вони включаються у категорiю оборотних активiв, крiм тих iз них, строк 

погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Цi фiнансовi активи включаються у 

категорiю необоротних активiв. У консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ кредити 

та дебiторська заборгованiсть показанi у складi дебiторської заборгованостi за основною 

дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi. 

 

 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань.  

Фiнансовi зобов'язання показанi у складi кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю 

та iншої кредиторської заборгованостi i позикових коштiв, з визнанням ефекту модифiкацiї, 

змiни договiрних умов зобов'язання, що не призводить до припинення визнання зобов'язання у 

прибутку або збитку в момент модифiкацiї. 

Початкове визнання фiнансових iнструментiв.  

Фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi 

на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому 

випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої 

можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на 

ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих 

ринкiв. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв.  

Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов'язання, кредити та дебiторська заборгованiсть 

Групи оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується iз 

використання методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за 

вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Премiї та дисконти, в тому числi початковi 

витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента 



та амортизуються iз використанням ефективної процентної ставки iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових активiв.  

Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання 

грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Група передала права на 

отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому 

(i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) 

Група не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила 

здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної 

можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на 

перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань. 

Група припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання Групи 

погашенi, врегульованi або термiн їх дiї закiнчився. 

Основнi засоби. 

Основнi засоби облiкованi за переоцiненою вартiстю за мiнусом накопиченого зносу. Витрати на 

ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на 

замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням вартостi 

замiненого компоненту. 

Станом на кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. 

Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює 

справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд 

того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а 

збиток вiд знецiнення та переоцiнки визнається у складi iнших сукупних доходiв у сумi 

вiд'ємного залишку, наявного у сумi дооцiнки цього активу; при цьому у звiтi про сукупнi 

доходи визнається лише сума перевищення знецiнення/переоцiнки над сумою дооцiнки. Збиток 

вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо 

мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу 

або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж. 

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз 

балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку. 

 

Амортизацiя. 

Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується. Амортизацiя iнших об'єктiв 

основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної 

або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового строку їх експлуатацiї 

за наступними нормами: 

Залишковi строки експлуатацiї, рокiв 

Будiвлi та споруди 13-20 

Транспортi засоби 1-5 

Виробниче та iнше обладнання 1-5 

Пристосування та офiсне обладнання 1-5 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент 

вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк 

експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 

наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо 

Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. 

Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються та, за 

необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У випадку знецiнення основних засобiв їхня 

балансова вартiсть зменшується до вартостi використання або до справедливої вартостi мiнус 

витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них бiльша. 



 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть. 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це майно, яким Група володiє для отримання доходу вiд здачi його в 

оренду або для пiдвищення вартостi капiталу, або для обох цих цiлей, i яке сама Група не 

займає. Iнвестицiйна нерухомiсть включає активи у процесi будiвництва для їх використання у 

майбутньому в якостi iнвестицiйної нерухомостi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на 

проведення операцiї, в зв'язку з неможливiстю достовiрно визначити справедливу вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу, а саме:  вiдсутнiстю на активному ринку поточних 

цiн щодо об'єктiв нерухомостi й iнформацiї про порiвняннi правочини; нестабiльнiстю 

ринкового попиту; зниження купiвельної платоспроможностi тощо.  

Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi 

видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi видатки 

охоплюють, наприклад, гонорари за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi 

з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. Собiвартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi не збiльшується на суму: 

а) витрат, пов'язаних iз введенням її в дiю (якщо вони не є необхiдними для приведення 

нерухомостi до робочого стану вiдповiдно до намiрiв управлiнського персоналу); 

б) операцiйних збиткiв, понесених до того, як iнвестицiйна нерухомiсть досягає запланованого 

рiвня експлуатацiї, або 

в) наднормативних сум вiдходiв матерiалiв, оплати працi або iнших ресурсiв, витрачених пiд час 

будiвництва або полiпшення цiєї нерухомостi. 

Якщо оплату за iнвестицiйну нерухомiсть вiдстрочено, її собiвартiстю є грошовий еквiвалент 

цiни. Рiзниця мiж цiєю сумою та загальною сумою платежiв визнається як витрати на вiдсотки 

за перiод надання кредиту. 

Iнвестицiйна нерухомiсть, яка знаходиться на етапi забудови або реконструкцiї для її 

подальшого використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi, також оцiнюється за первiсною 

вартiстю. 

Подальшi витрати капiталiзуються у балансовiй вартостi активу лише в разi, коли ймовiрно, що 

Група отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими витратами, а його 

вартiсть можна достовiрно оцiнити. Всi iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються в 

момент їх виникнення. 

Оперативна оренда. 

У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди, 

притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, загальна сума орендних 

платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк рiвними частинами протягом строку 

оренди. Строк оренди - це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану оренду 

активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом 

якого орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи 

не здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об'єктивна впевненiсть у 

тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди. 

Зобов'язання за фiнансовим лiзингом. 

Коли Група є одержувачем лiзингу, i, в основному, всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням, 

передаються Групi, активи, одержанi в лiзинг, капiталiзуються у складi основних засобiв з дати 

початку лiзингу за нижчою зi справедливої вартостi отриманих в лiзинг активiв i поточної 

вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв. Кожний лiзинговий платiж частково вiдноситься на 

погашення зобов'язання i частково - на фiнансовi витрати з метою забезпечення постiйної 

процентної ставки на суму залишку заборгованостi за фiнансовим лiзингом. Вiдповiднi 

зобов'язання за лiзингом за вирахуванням майбутнiх фiнансових витрат включаються до складу 

позикових коштiв. Процентнi витрати вiдносяться на прибуток чи збиток протягом строку 



лiзингу з використанням ефективної процентної ставки. Активи, придбанi за договором 

фiнансового лiзингу, амортизуються протягом строку їх корисного використання або коротшого 

строку лiзингу, якщо Група не має достатньої впевненостi в тому, що вона отримає право 

власностi на цей актив на момент закiнчення лiзингу. 

Товарно-матерiальнi запаси. 

Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менша. Вартiсть запасiв визначається за методом 

ФIФО. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, 

прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати, 

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за 

позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.  

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на 

знецiнення. Очiкуванi кредитнi збитки визнаються у фiнансовiй звiтностi як резерв,  тобто 

збитки вiд знецiнення, яке може статися в майбутньому, навiть з мiнiмальною ймовiрнiстю. 

Кредитний збиток - рiзниця мiж передбаченими договором грошовими потоками, що належать 

органiзацiї, i грошовими потоками, якi вона очiкує отримати. Резерв пiд кредитнi збитки 

створюється з моменту первiсного визнання активу. Якщо фактор часу iстотний, то очiкуванi 

грошовi потоки дисконтуються за первiсною ефективною ставкою процента. Пiд порядок 

знецiнення пiдпадають: виданi позики; дебiторська заборгованiсть (торговельна); дебiторська 

заборгованiсть з фiнансової оренди; iнвестицiї у борговi цiннi папери (що утримуються для 

отримання грошових потокiв у рахунок погашення основної суми боргу та процентiв); iнвестицiї 

у борговi цiннi папери (що утримуються для отримання грошових потокiв у рахунок погашення 

основної суми боргу, процентiв, а також вiд їх продажу). Пiд порядок знецiнення не пiдпадають:  

фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток i збиток;  

iнвестицiї у частковi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд.  

Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки створюється за рахунок прибуткiв i збиткiв i 

зменшує балансову вартiсть фiнансового активу у звiтi про фiнансовий стан. У звiтi про 

фiнансовий стан такий резерв визнається у складi активiв, зменшуючи тим самим балансову 

вартiсть фiнансового активу. 

Передоплати. 

Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю. Передоплати вiдносяться до категорiї 

довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було видано передоплати, будуть отриманi через 

один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi 

буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, виданi з метою придбання 

активу, включаються до складу його балансової вартостi пiсля того, як Група отримала контроль 

над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, 

пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання 

товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи 

послуги, за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати 

зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку 

чи збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках. 

Грошовi кошти, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв.  



Акцiонерний капiтал. 

Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, 

показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.  

Дивiденди. 

Дивiденди облiковуються у складi зобов'язань та вираховуються з капiталу у тому перiодi, в 

якому вони були оголошенi та ухваленi. Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля 

закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, розкривається у 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

Позиковi кошти. 

Позиковi кошти облiковуються за справедливою вартiстю.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої 

зобов'язання за угодою. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум. 

Резерви зобов'язань та вiдрахувань.  

Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це зобов'язання нефiнансового характеру iз невизначеним 

строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Група має теперiшнє 

юридичне або конструктивне зобов'язання у результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть 

того, що для погашення такого зобов'язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi 

передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм 

рiвнем точностi. 

Виплати працiвникам.  

Застосовуються форми та системи оплати працi згiдно з положеннями та умовами, 

передбаченими у колективному договорi. За службовими вiдрядженнями Товариством 

застосовуються передбаченi нормативними актами граничнi норми добових на службовi 

вiдрядження, гранична величина готiвкових розрахункiв та iн. Заробiтна плата, ЄСВ, оплачуванi 

рiчнi вiдпустки, лiкарнянi та премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги 

надавались працiвниками Групи. 

Податок на прибуток.  

У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства iз 

Прибуток iз джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом коригування 

(збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень ПКУ. 

Податок на додану вартiсть.  

Податок на додану вартiсть ("ПДВ") стягується за двома ставками: 20% при продажу на 

внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та супутнiх 

послуг. Аванси клiєнтам та вiд клiєнтiв показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням 

ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений шляхом 

постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Визнання доходiв.  

Доходи визнаються внаслiдок передання обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що 

вiдображає компенсацiю, на яку Група очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги. 

Доходи вiд реалiзацiї вiдображено без ПДВ та знижок. 

Група визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнiм рiвнем точностi, iснує 

ймовiрнiсть отримання Групою майбутнiх економiчних вигiд i дотримано конкретних критерiїв 

по кожному напрямку дiяльностi Групи. Сума доходу вважається такою, що не пiдлягає 

достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, доки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з 

реалiзацiєю. Оцiнки доходiв Групи базуються на результатах минулих перiодiв з урахуванням 

категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки кожної угоди. 



Компанiя виробляє кондитерську продукцiю для її реалiзацiї в Українi та на мiжнародних 

ринках. Доходи вiд продажу кондитерських виробiв та супутнiх товарiв, незалежно вiд того, чи 

виробленi вони Групою або придбанi у iнших сторiн, визнаються у момент передачi ризикiв та 

вигод вiд володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. 

Продажi облiковуються на основi цiн, вказаних у специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. 

Цiни продажу зазначаються окремо для кожної специфiкацiї. 

Визнання витрат.  

Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї переважно 

включає цiну закупки сировини, витрати на утримання персоналу, витрати на амортизацiю 

основних засобiв, витрати на енергоносiї та iншi вiдповiднi витрати. 

Фiнансовi витрати.  

Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд 

виникнення фiнансових iнструментiв, збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами та 

процентнi витрати за зобов'язаннями з пенсiйного забезпечення. 

Фiнансовi доходи.  

Фiнансовi доходи включають умовний процентний дохiд вiд фiнансових активiв. 

 

4. Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики  

Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, якi визнаються у фiнансовiй 

звiтностi та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi 

керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 

оцiнки, керiвництво Групи також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової 

полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 

коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, 

включають: 

Податкове законодавство.  

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватись. Суперечливi 

положення мають рiзне тлумачення. Хоча керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним 

та об?рунтованим, не iснує жодних гарантiй того, що податковi органи його не оскаржать. 

Iмовiрнiсть вiдшкодування ПДВ. Значна частка продажiв Групи - це експортнi продажi за межi 

України. У результатi, Група платить бiльшу суму податку на додану вартiсть (ПДВ), нiж вона 

вiдшкодовує, отже, має позицiю з ПДВ до вiдшкодування в Українi.  

Строк корисного використання основних засобiв 

Об'єкти основних засобiв, що належать компанiї, амортизуються з використанням 

прямолiнiйного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується 

вiдповiдно до бiзнес-планiв та операцiйних розрахункiв керiвництва щодо цих активiв. 

На оцiнку строку корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають 

ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх обслуговування, змiни в законодавствi, непередбаченi 

операцiйнi обставини. Керiвництво перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв 

корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного 

стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди. 

Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також 

балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. 

Запаси 

На дату складання звiтностi компанiя оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi 

запасiв до їх чистої реалiзацiйної вартостi. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi 

аналiзу ринкових цiн подiбних запасiв, що iснують на дату звiту та опублiкованих в офiцiйних 

джерелах. Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв. 



Також, на кожну звiтну дату, компанiя оцiнює товарно-матерiальнi запаси на наявнiсть 

надлишкiв i старiння запасiв. 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть показується у звiтностi за чистою можливою цiною реалiзацiї за 

вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Резерви на покриття збиткiв розраховуються щодо 

торговельної дебiторської заборгованостi вiдповiдно до строкiв утворення заборгованостi та 

прострочення платежiв. При розрахунку можливе врахування не лише iсторичних, а й 

прогнозних даних. До даних резервування, розрахованих на iсторичних даних, застосовуються 

додатковi коригування для вiдображення очiкуваних змiн в якостi погашення дебiторської 

заборгованостi. 

 Знецiнення активiв 

Для оцiнки зменшення корисностi активiв передбачено три етапи:  при первiсному визнаннi та 

за вiдсутностi суттєвого зростання кредитного ризику, резерв пiд збитки розраховується як 

очiкуванi кредитнi збитки в межi строку до погашення активу; при суттєвому зростаннi 

кредитного ризику, резерв пiд збитки розраховується як очiкуванi кредитнi збитки за весь 

залишковий строк дiї активу; при настаннi об'єктивних ознак знецiнення, резерв пiд збитки 

продовжує розраховуватися як очiкуванi кредитнi збитки за весь залишковий строк дiї активу,  

але при цьому вiдсотки починають нараховуватися на чисту балансову вартiсть активу пiсля 

вирахування резерву, в той час, як на перших двох етапах вiдсотки нараховуються на валову 

балансову вартiсть без врахування резерву. Суми очiкуваних збиткiв оцiнюється як розрахунок 

очiкуваних грошових потокiв для кiлькох сценарiїв можливого погашення активу та зважування 

їх результатiв ймовiрностi. Для активiв без ознак знецiнення - це повне погашення без збиткiв, з 

врахуванням часу до повного списання активу. 

Судовi розгляди 

Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi i вiдображеннi запасiв i ризику схильностi 

впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та iншими 

неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi 

задоволення позову проти компанiї або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при 

визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження 

керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть 

вiдрiзнятися вiд початкових розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру 

надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв компанiї, якщо такi є, або вiд 

третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi 

результати операцiйної дiяльностi. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Компанiї складаються з програмного забезпечення та прав користування  

  

Основнi засоби 

                         на 31.12.2019      на 31.12.2020 

Первiсна вартiсть               309 898             386 188 

Знос                               184 712                 213 030 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Товариство надає в оренду третiм особам деякi примiщення, якi ранiше використовувалось в 

основнiй дiяльностi. У зв'язку з цим цi активи були рекласифiкованi з основних засобiв в 

iнвестицiйну нерухомiсть. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2020 

року склала 928 тис.грн 

Запаси 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2. 

 Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

- товари 



- виробничi матерiали 

- незавершене виробництво 

- готова продукцiя. 

 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складає вартiсть придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або 

чистої вартостi реалiзацiї. 

                           на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Виробничi запаси                   65 515                            65 334 

Незавершене виробництво      2 293                              3 922 

Готова продукцiя                     16 199                            19 189 

Товари                                          250                                 138 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi 

поточного року або операцiйного циклу). Початкове визнання дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi 

короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю 

реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням 

наданих знижок, повернень товарiв або безнадiйної заборгованостi. 

                                                                                                                           на 31.12.2019         на 

31.12.2020 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги                79 736                      

63 872 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти  та їх еквiваленти           на 31.12.2019            на 31.12.2020 

                                                                         117 663                         113 564 

 

Грошовi кошти Компанiї включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, грошовi 

документи та еквiваленти грошових коштiв, якi не обмеженi в користуваннi.  

Зобов'язання та резерви. 

Облiк та визнання зобов'язань i резервiв в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв) та 

поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та 

вiдображається в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих 

активiв або послуг. Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi подiї в минулому має 

юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ступеню вiрогiднiстю 

знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в 

якостi резервiв - резерв вiдпусток,  виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного 

коефiцiєнта. 

Власний капiтал. 

Статутний капiтал враховує в себе внески учасникiв (акцiонерiв). Компанiєю створено 

резервний капiтал за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до чинного законодавства 

України та установчих документiв. У складi власного капiталу знаходиться резерв дооцiнки 

основних засобiв. Нерозподiлений прибуток вiдображає прибуток Компанiї з початку дiяльностi 

по звiтну дату. 

Позиковi кошти 

 

 



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  

Україна, Казахстан, Молдова, Грузiя, Монголiя, Республiка Азербайджан, 

Румунiя,Туркменiстан, Литва, Узбекистан,Латвiя,  Республiка Беларусь, Афганiстан, Республiка 

Таджикистан,  Естонiя, Чехiя, Польща та iншi. 

 

Iстотна доля продажу здiйснюється через дистриб'юторiв, з якими укладаються довгостроковi 

договори. При роботi з дистриб'юторами враховується територiальна полiтика (за 

дистриб'ютором закрiплений регiон по реалiзацiї кондитерських виробiвТоргової марки 

"Домiнiк" та Торгової марки "Сорочинський ярмарок"), а також цiнова полiтика (прописанi 

рекомендованi цiни).  

 

Спiльно з дистриб'юторами проводиться робота по просуваннюТоргової марки "Домiнiк" та 

Торгової марки "Сорочинський ярмарок" до кiнцевого споживача.  

 

Прямi поставки здiйснюються в торгiвельнi мережi, ТОВ "АТБ маркет", ТОВ "Фудком", ТОВ 

"Омега", ТОВ "Альянс-Маркет", ПП "Таврiя - I", ПП "Таврiя Плюс", ПП "Таврiя - В". Певну 

долю продажу становить реалiзацiя кондитерських виробiв через фiрмовий магазин ПрАТ 

"Домiнiк". 

 

Активна модернiзацiя обладнання Товариства i встановлення нових технологiчних лiнiй 

дозволили розширити i урiзноманiтнити асортиментний портфель Товариства.   

 

Першочерговим завданням ПрАТ "Домiнiк" є виробництво продукцiї затребуваною на ринку, в 

сукупностi з правильним цiновим позицiонуванням.  

 

Впродовж 2020 року на пiдприємствi ПрАТ "Домiнiк" було розроблено 12 позицiй нових 

продуктiв Цецукерки, крекер, печиво, вафлi глазурованi, шоколад та пустотiла фiгурка.  

 

З метою осучаснення та бiльш вигiдного позицiонування продукцiї "Домiнiк" на ринку було 

змiнено дизайн на 9 найменувань товарного асортименту. 

 

Асортимент нової продукцiї 

 

Шоколад " Bluberry " чорний шоколад 56 31 г), " ChocolateDance " набiр з чорного та молочного 

шоколаду 80 г) 



 

Цукерки "Метеорит вiд Домiнiк", "Ромашка Домiнiк", "Мак вiдДомiнiк", "Бабусин гостинець" 

 

Печиво "Листочек кленочек" у формi кленового листка покрите бiлою глазур'ю та кокосовою 

стружкою 

 

Крекер " Крекер " Dominikrhombus" хрусткий солоний крекер 

 

Вафлi "Ананасовi вiд Домiнiк" кремова начинка з ананасовим смаком, "Оленка" з кремовою 

начинкою ванiльно вершковим смаком 

 

Драже "Желейне" квадратної форми зi смаком апельсину у какао молочнiй глазурi 

 

Пустотiла фiгурка " Дiд Мороз" 45 г (в шоубоксi) фiгурка з какао молочноїмаси з ванiльним 

смаком. 

 

Сучасний кондитерський ринок України чiтко структурований, в кожному сегментi є свої 

великiiневеликi виробники, якiiнодi займають досить приваблюючi нiшi, iздатнi потиснути 

крупних гравцiв на ринку. Ситуацiя на ринку сьогоднi складається наступним чином: 2/3 

кондитерського ринку контролюють дев'ять виробникiв кондитерської галузi, а саме, Рошен, 

Харкiвська корпорацiя "Бiсквiт-шоколад",Контi, АВК, Житомирськi ласощi , Грона, КРАФТ, 

Свiточ, Домiнiк. Вагомо зросла конкурентна боротьба на внутрiшньому ринку, маркетингова 

активнiсть i збутова система компанiї, а також сучасн алогiстика. 

 

 

 

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  

В 2014 роцiтовариством була вiдчужена б/в лiнiя твердої карамелi за 270 000,00 євро.( 4 850 306, 

27 грн. - сума продажу; 3 074 543, 21 грн. - залишкова вартiсть). 

 

В 2014 роцi була придбана лiнiяWolf   за 7 272 321, 67 грн., та пакувальна лiнiя SIG за 622 054, 

38 грн. 

 

В 2015 роцi основних придбань або вiдчужень основних засобiв не було. 

 

У 2016 роцi була придбана лiнiя Gocmen Export-Import Trade Ltd. Co  за 17 841 100 грн. 

 

Також у 2016 роцi був придбаний торгiвельний павiльйон пiсля реконструкцiї торговельного 

кiоску (стацiонарна мала архiтектурна форма) за 372 214,62 грн. та достройка за 3 170 тис. грн. 

 

Основних вiдчужень основних засобiв в 2016 роцi не було. 

 

В 2017 роцi основнi придбання активiв це - реконструкцiя борошняного цеху, лiнii, що придбано 

в 2017, електромобiль. 

 

Основних вiдчужень основних засобiв в 2017 роцi не було. 

 

В 2018 роцi значних придбань або вiдчужень ОЗ не було. 



 

В 2019 роцi значних придбань або вiдчужень ОЗ не було. 

 

В 2020 роцi Товариство придбалоЛiнiю по виготовленню вафель загальною вартiстю 66370 

тис.грн.  та продало кафе вартiстю 7969 тис.грн. 

 

 

 

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 товариства знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не 

здiйснюється. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь 

використання обладнання в середньому складає 85%. Спосiб утримання активiв полягає в 

проведеннi поточних ремонтiв. Активи щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 

балансi пiдприємства. 

Основнi засоби: 

                                на 31.12.2020           на 31.12.2019 

Первiсна вартiсть        386188                     309898 

Знос                              213030                     184712 

 

 

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

економічних обмежень 

Головними iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства, є несвоєчаснi 

розрахунки споживачiв за отриману продукцiю, нестабiльнiсть законодавчих актiв, особливо 

податкового законодавства, низька купiвельна платоспроможнiсть населення, висока 

конкуренцiя. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансова дiяльнiсть товариства забезпечується за рахунок власних та залучених коштiв. 

 

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

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

Укладених в 2020 роцi, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв на 

пiдприємствi 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) 

Стратегiєю подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк є збiльшення обсягiв виробництва 

продукцiї, розширення її асортименту, iнновацiйна полiтика. 

 

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



та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснювало в 2020 роцi дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та 

розробки за звiтний перiод вiдсутнi 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

Вищий орган управлiння Товариством Акцiонери 

Наглядова рада Наглядова рада складається з п'яти 

осiб: 

 - Голова наглядової ради, 
 - Член наглядової ради; 

  - Член наглядової ради. 

 

 - Голова наглядової ради - Кiрiк 

Тамара Миуколаївна, 

 - Член наглядової ради - Савченко 
Катерина Олегiвна, 

 - Член наглядової ради - Плис Марина 

Миколаївна. 
  

Ревiзiйна комiсiя Орган, який здiйснює перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства. 

Ревiзiйна комiсiя складається з трьох 

осiб: 
 - Член ревiзiйної комiсiї, 

 - Член ревiзiйної комiсiї,  

 - Член ревiзiйної комiсiї. 

 - Член ревiзiйної комiсiї - Кочковий 

Олександр Володимирович, 
 - Член ревiзiйної комiсiї - Тертишник 

Юлiя Вiталiївна,  

 - Член ревiзiйної комiсiї - Громова 
Алла Анатолiївна. 

Правлiння 

товариства. 

Правлiння - колегiальний виконавчий 

орган складається з п'яти осiб: 

Голова правлiння, 
Член правлiння, радник голови 

правлiння з виробничих питань,  

Член правлiння,  
Член правлiння,  

Член правлiння. 

Голова правлiння - Плаксiй Валерiй 

Iгорович, 

Члени правлiння: 
- Кучер Людмила Федорiвна 

- Плаксiй Свiтлана Олександрiвна 

- Романенко Iрина Василiвна 
- Першина Зоя Iванiвна 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Плаксiй Валерiй Iгорович 1963 

Вища, Харкiвський 
державний 

унiверситет 

iм.О.М.Горького, 
референт-перекладач 

31 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 

Заступник директора ВАТ 
"Полтавакондитер" iз 

стратегiчного розвитку 

товариства та збуту, Голова 
правлiння ПАТ 

"Полтавакондитер" 

13.03.2020, 3 
роки 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 13/03/20 вiд 13.03.2020 р. подовжено повноваження Голови Правлiння 
ПрАТ "Домiнiк" на три роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями 

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

2 

Член Правлiння, 

Радник Голови 

Правлiння з 
виробничих питань 

Кучер Людмила Федорiвна 1952 

Середня спецiальна, 

Полтавський 

технiкум м'ясної 
промисловостi 

49 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 
Заступник Голови правлiння 

з виробництва на територiї 

№2, ПАТ "Полтавакондитер", 
Радник Голови Правлiння з 

виробничих питань 

13.03.2020, 3 

роки 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 13/03/20 вiд 13.03.2020 р. подовжено повноваження Члена Правлiння ПрАТ 

"Домiнiк" на три роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та 

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

3 

Член Правлiння, 
Фiнансовий директор 

ПРАТ "Домiнiк" 

Романенко Iрина Василiвна 1983 

Вища, Полтавський 

нацiональний 

технiчний 
унiверситет 

15 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 
Начальник фiнансового 

вiддiлу ПАТ 

"Полтавакондитер", 
Начальник фiнансового 

вiддiлу ПрАТ 

"Полтавакондитер", 
Фiнансовий директор ПрАТ 

"Домiнiк" 

13.03.2020, з 

роки 

Опис: 



Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 13/03/20 вiд 13.03.2020 р. подовжено повноваження Члена Правлiння ПрАТ 

"Домiнiк" на три роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та 
трудовим договором.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

4 

Член правлiння, 

заступник Голови 

правлiння з продаж по 
експорту 

Першина Зоя Iванiвна 1958 

Середня-спецiальна, 

Полтавський 
кооперативний 

технiкум, технiк-

технолог 

42 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 

Начальник вiддiлу збуту 
зовнiшньоекономiчних 

зв'язкiв ПАТ 

"Полтавакондитер", 
Заступник Голови Правлiння 

з продаж по експорту ПрАТ 

"Домiнiк" 

13.03.2020, 3 

роки 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 13/03/20 вiд 13.03.2020 р. подовжено повноваження Члена Правлiння ПрАТ 

"Домiнiк" на три роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та 
трудовим договором.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

5 

Член правлiння,  

Комерцiйний директор 

ПрАТ "Домiнiк" 

Плаксiй Свiтлана 
Олександрiвна 

1966 

Вища, Харкiвський 

iнститут 
громадського 

харчування 

17 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 

Менеджер з архiтектури i 

будiвництва, старший 
фахiвець з питань роздрiбної 

торгiвлi, фахiвець з методiв 
розширення ринкiв збуту 

вiддiлу по обслуговуванню 

клiєнтiв, Комерцiйний 
директор ПАТ 

"Полтавакондитер". 

13.03.2020, 3 
роки 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 13/03/20 вiд 13.03.2020 р. подовжено повноваження Члена Правлiння ПрАТ 
"Домiнiк" на три роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та 

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

6 

Голова наглядової ради, 

представник UKRN II 

FUTUR CAPITAL 
GROWTH 

CO.LIMITED 

Кiрик Тамара Миколаївна 1955 

Освiта - вища 

(Схiдно-Сибiрський 
технологiчний 

iнститут, 

Ленiнградський 
фiнансово-

економiчний 

iнститут 
(аспiрантура) 

37 

МГО "Блейзер Фундацiя", 
26167364, Стаж роботи 

протягом останнiх п'яти 

рокiв- Протягом останнiх 
п'яти рокiв- МГО "Блейзер 

Фундацiя", 26167364, Член 

наглядової ради ТОВ 
"СУМАТРА ЛТД", Член 

наглядової ради  ТОВ 

"Компанiя Фармко", 

23.04.2020, 3 

роки 



начальник аналiтичного 

вiддiлу ТОВ "АГРО 
НОВАНИВА", експерт з 

планування бюджету ТОВ 

"СIГМАБЛЕЙЗЕР 
УКРАЇНА", економiст МГО 

"Блейзер Фундацiя";  

Опис: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Домiнiк" Протокол №1 вiд 23.04.2020р. обрано Членом Наглядової ради .  

Рiшенням наглядової ради (протокол №23/04/20 вiд 23.04.2020р.) обрана Головою Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи 

емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посадова особа - представник UKRN II FUTUR CAPITAL GROWTH CO.LIMITED 

7 

Член Наглядової ради, 

представник UKRN I 

NEW CAPITAL 
GROWTH 

CO.LIMITED 

Савченко (Чернолясова) 

Катерина Олегiвна 
1987 

Вища (Харкiвський 

гуманiтарний 

унiверситет 
"Народна українська 

академiя") 

11 

ТОВ "АГРОДЖЕНЕРЕЙШН 

УКРАЇНА", 36925204, Стаж 
роботи протягом останнiх 

п'яти рокiв- Протягом 

останнiх п'яти рокiв - ТОВ 
"АГРОДЖЕНЕРЕЙШН 

УКРАЇНА", 36925204, 

Консультант з економiчних 
питань в ТОВ Аудиторська 

фiрма "Аудит-консалтинг", 

Аналiтик консолiдованої 
iнформацiї в ТОВ "Техно-

айрон", Керiвник проектiв та 

програм в Харкiвськiй фiлiї 
ТОВ "АГРО НОВАНИВА", 

Харкiвська фiлiя ТОВ 

"АГРОДЖЕНЕРЕЙШН 
УКРАЇНА";  

23.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Домiнiк" Протокол №1 вiд 23.04.2020р. обрано Членом Наглядової ради .  
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та договором. Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа - представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH 

CO.LIMITED 

8 

Член Наглядової ради, 
представник UKRN III 

NEW WORLD 

GROWTH 
CO.LIMITED 

Плис Марина Миуколаївна 1965 

Вища, Харкiвський 
державний 

унiверситет 

iм.Горького, 
статистика, 

25 

Харкiвської фiлiї ТОВ 
<Агродженерейшн Україна>, 

36925204, Протягом останнiх 

п'яти рокiв - ТОВ 
"АГРОДЖЕНЕРЕЙШН 

23.04.2020, 3 
роки 



економiст УКРАЇНА", 36925204, 

економiст в ТОВ "Техно-
айрон", фахiвець вiддiлу 

казначейства, Харкiвська 

фiлiя ТОВ 
"АГРОДЖЕНЕРЕЙШН 

УКРАЇНА".  

Опис: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Домiнiк" Протокол №1 вiд 23.04.2020р. обрано Членом Наглядової ради .  

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та договором. Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа - представник UKRN III NEW WORLD GROWTH 
CO.LIMITED  

9 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Кочковий Олександр 

Володимирович 
1988 

Вища (Нацiональний 

Технiчний 
Унiверситет 

"Харкiвський 

Полiтехнiчнiй 
Iнститут) 

8 

ПОСП "Бурлуцьке", 

30742985, Економiст в ПОСП 
"Бурлуцьке" 

24.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посаду члена Ревiзiйної комiсiї займає з 24.04.2019 р. вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв № 1 вiд 24.04.2019р. 
 Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та трудовим договором.  

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

10 

Член Ревiзiйної комiсiї, 
Заступник головного 

бухгалтера 

Тертишник Юлiя Вiталiївна 1980 

Вища, Полтавський 

державний технiчний 

унiверситет, 
економiст 

18 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 

Бухгалтер з облiку 
розрахункiв з пiдзвiтними 

особами та складами ПАТ 

"Полтавакондитер", 
заступник головного 

бухгалтера ПАТ 

"Полтавакондитер" 

24.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посаду члена Ревiзiйної комiсiї займає з 24.04.2019 р. вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв № 1 вiд 24.04.2019р. 

 Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та трудовим договором.  
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

11 Член Ревiзiйної комiсiї Громова Алла Анатолiївна 1973 

Вища (Полтавський 

Нацiональний 
технiчний 

унiверситет iм. Юрiя 

Кондратюка) 

24 

ПрАТ "Домiнiк", 00382208, 

Начальник вiддiлу по 

обслуговуванню клiєнтiв 
ПАТ "Полтавакондитер" 

24.04.2019, 3 

роки 



Опис: 
Посаду члена Ревiзiйної комiсiї займає з 24.04.2019 р. вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв № 1 вiд 24.04.2019р. 
 Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановлюються Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та трудовим договором. 

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

12 

Головний бухгалтер 
Горбачова Наталiя 

Валерiївна 
1978 

Вища (Полтавський 

Нацiональний 
технiчний 

унiверситет iм. Юрiя 

Кондратюка) 

24 

ТОВ "Новакомсервiс", 
38667408, Бухгалтер II 

категорiї , провiдний 

бухгалтер Полтавського 
областного Комунального 

пiдприємства "Полтавафарм", 

Бухгалтер та Головний 
бухгалтер ТОВ 

"Новакомсервiс" 

06.05.2016, 

Згiдно 

трудового 
договору 

Опис: 
Посаду Головного бухгалтера займає з 06.05.2016р. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера встановлюються внутрiшнiми положеннями 

та трудовим договором.   

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

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння Плаксiй Валерiй Iгорович 0 0 0 0 

Член Правлiння, Радник 

Голови Правлiння з 
виробничих питань 

Кучер Людмила Федорiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння, Фiнансовий 

директор ПрАТ "Домiнiк" 

Романенко Iрина Василiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння, Заступник 

голови правлiння з продаж по 

експорту 

Першина Зоя Iванiвна 0 0 33 0 

Член Правлiння,  
Комерцiйний директор ПрАТ 

"Домiнiк" 

Плаксiй Свiтлана Олександрiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Кiрiк Тамара Миколаївна 0 0 1 0 

Член Наглядової ради Савченко (Чернолясова) Катерина Олегiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Плис Марина Миколаївна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Кочковий Олександр Володимирович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї, 
Заступник головного 

бухгалтера 

Тертишник Юлiя Вiталiївна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Громова Алла Анатолiївна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Горбачова Наталiя Валерiївна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

За результатами дiяльностi 2020 року ПрАТ <Домiнiк> отримало чистий прибуток у розмiрi 30 

503 тис. грн., що на 43,8% бiльше, нiж за результатами 2019 року. 

 

При цьому перший квартал 2020 року показав зростання, в тому числi за рахунок отримання 

значного доходу вiд курсової рiзницi, а у другому кварталi отримано зменшення результату в  

порiвняннi з подiбним перiодом 2019 року на 8 

- 

Третiй квартал 2020 року показав знову значне зростання, а в четвертому кварталi 2020 року 

отримано збиток, але показники попереднiх кварталiв дали позитивний результат за рiк 

- 

Основними факторами, що вплинули на дану тенденцiю стали отримання значного доходу 

вiд коливання валютних курсiв, також реалiзацiя необоротних активiв 

- 

Криза на ринку трудових ресурсiв спонукала переглядати фонд оплати працi, що вплинуло 

на собiвартiсть продукцiї 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

У 2020 роцi забезпечення обiговими коштами на пiдприємствi вiдбувалося за власний рахунок.  

Прибуток, отриманий у 2019 роцi та на протязi 2020 року, був направлений на дотримання 

платiжної дисциплiни.  

Розрахунки з постачальниками товарiв та послуг вiдбувалися вчасно. 

Прибуток, отриманий протягом 2020 року, був направлений на розвиток виробництва 

- 

Розрахунки з постачальниками товарiв та послуг вiдбувалися вчасно 

- 

Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2020 року збiльшилась на 80 в порiвняннi з 2019 

роком, за рахунок iнфляцiйних процесiв, а також придбання на кiнець року нематерiальних 

активiв 

- 

Кредитними ресурсами пiдприємство не користувалося Лiквiднiсть бiльш, нiж достатня 

- 

Чистий оборотний капiтал склав 259 243 тис грн що на 2 бiльше в порiвняннi з 

показниками 2019 року, що говорить про фiнансову стiйкiсть пiдприємства, а також 

можливостi для розширення дiяльностi з метою задоволення потреб споживачiв продукцiї 

ПрАТ "Домiнiк" 

 

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: 

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом 

протягом звiтного року не вiдбувалось. 

 

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 
д/в 



 

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

ризику грошових потоків 
д/в 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

   Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"Домiнiк" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на 

власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Домiнiк" 

на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних 

осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

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 наводиться, 

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 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

 
1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшень з питань порядку проведення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на 



рiчних загальних зборах акцiонерiв. 

3. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, та надання їм 
повноважень на пiдписання протоколу загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради. 
5. Розгляд звiту Правлiння за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Правлiння. 

6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2019 р. Розподiл прибутку i збиткiв 
товариства. 

8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження 

його у новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до чинної редакцiї 
Закону України "Про акцiонернi товариства". Визначення уповноваженої особи 

на пiдписання нової редакцiї Статуту та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї 

нової редакцiї Статуту. 
9. Затвердження Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї, уповноваження 

особи на пiдписання нової редакцiї положення. 

10. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк". 
11. Обрання членiв наглядової ради ПрАТ "Домiнiк". Затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 

 

Ухваленi рiшення: 
 

1 Питання: 

1). Обрати лiчильну комiсiю в складi :  
- Маценко Свiтлана Миколаївна - Голова лiчильної комiсiї; 

- Скрипнiченко Iрина Iванiвна - Член лiчильної комiсiї; 

- Коркоша Олександр Анатолiйович - Член лiчильної комiсiї. 
2). Затвердити порядок проведення рiчних загальних зборiв. 

- Надати доповiдачам  по всiм питанням порядку денного до 10 хвилин; 

виступаючим - до 5 хвилин; вiдповiдi на запитання до 10 хвилин; 
- Два i бiльше разiв виступати по одному питанню не дозволяється; 

- Перерва по мiрi необхiдностi, але не ранiше 2-х годин працi. 

- Запити до посадових осiб i зборiв надавати у письмовiй формi. 
 

2. Питання: 

1) Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв: 

- якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки 

бюлетеня нумеруються; 
- кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером/представником акцiонера 

- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв (в тому числi  

бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується Головою реєстрацiйної 
комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання в нижнiй частинi аркуша у 

вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у 

загальних зборах. 
 

3. Питання: 

1. Обрати головою зборiв Якименко Олену Георгiївну. 
2. Обрати секретарем зборiв Скрипнiченко Iрину Iванiвну. 

3. Надати повноваження головi та секретарю загальних зборiв на пiдписання 

протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2020р. 



 

4. Питання: 
1) Звiт Наглядової ради за 2019 рiк прийняти до вiдома. 

2) Визнати роботу Наглядової ради у 2019 роцi задовiльною. 

 
5 Питання: 

1) Звiт Правлiння за 2019 рiк прийняти до вiдома. 

2) Визнати роботу Правлiння у 2019 роцi задовiльною. 
 

6 Питання: 
1) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк затвердити. 

2) Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї у 2019 роцi задовiльною. 

 
7 Питання: 

1) Рiчний звiт товариства за 2019р. затвердити. 

2) Прибуток Товариства, отриманий в 2019 роцi в розмiрi 21215 тис.грн. 
направити на розвиток виробництва, за пiдсумками  фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2019 роки дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 

 
8 Питання: 

1) Затвердити змiни до Статуту Товариства, викладенi у новiй редакцiї Статуту 

Приватного акцiонерного товариства "Домiнiк", у зв'язку з приведенням 
положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до останнiх змiн Закону України 

"Про акцiонернi товариства".   

2) Уповноважити Голову правлiння Товариства  на пiдписання нової редакцiї 
Статуту. 

3) Надати Головi правлiння повноваження для реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

ПрАТ "Домiнiк" у вiдповiдному органi державної реєстрацiї юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.  

 

9 Питання: 
1) Затвердити Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї. 

2) Уповноважити Голову зборiв пiдписати Положення про Наглядову раду в новiй 

редакцiї. 
 

10 Питання: 

1) В зв'язку з закiнченням повноважень Наглядової ради, припинити 
повноваження: 

- Кiрiк Тамара Миколаївна - Голова наглядової ради; 

- Савченко Катерина Олегiвна - член Наглядової ради; 
- Смахтiн Дмитро Юлiйович - член Наглядової ради; 

- Шантирь Ольга Вiкторiвна - член Наглядової ради; 

- Плис Марина Миколаївна - член Наглядової ради. 
 

11 Питання: 

1) Обрати наглядову раду термiном на 3 роки в наступному складi: 
- Кiрiк Тамара Миколаївна - член наглядової ради - представник акцiонера -

компанiї UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTN CO.LIMITED; 

- Савченко Катерина Олегiвна - член наглядової ради - представник акцiонера 
компанiї UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED; 

- Плис Марина Миколаївна - член наглядової ради - представник акцiонера 

компанiї UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED. 
2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради. 

3) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради. 



4) Уповноважити Директора ПрАТ "Домiнiк" пiдписати вiд iменi Товариства 

договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними 
зборами акцiонерiв. 

5) Встановити, що такi договори є безоплатними, та винагорода за виконання 

повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. 
 

Всi питання розглянутi та ухваленi. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
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 у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

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 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 



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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так 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 голосуючих акцій 

товариства  

д/в 

Інше (зазначити) д/в 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 

23.04.2020р. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 

звiтному роцi  не скликалися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Кiрiк Тамара 

Миколаївна 

 X д/в 

Савченко 

(Чернолясова) 

Катерина 

Олегiвна 

 X д/в 

Плис Марина 

Миколаївна 

 X д/в 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

Наглядова рада провела протягом звiтного року 19 засiданнь. 

Прийнятi рiшення: 

Прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв товариства, затвердження дати, часу та мiсця 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, 

для здiйснення розсилки повiдомлень. 

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 

Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в 



фінансово-господарській 

діяльності товариства 

рiчних загальних зборах акцiонерiв. 

Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами 

щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та 

вiдповiдальної особи. 

Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень з 

питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

Затвердження Повiдомлення про проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв. 

Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

Призначення членiв реєстрацiйної комiсiї. 

Формування тимчасової лiчильної комiсiї. 

Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

рiчних загальних зборах акцiонерiв, що скликаються. 

Затвердження форми i тексту бюлетенiв для кумулятивного 

голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що 

скликаються. 

Про змiну органiзацiйної структури та штатного розкладу 

Товариства. 

Про затвердження рiчного звiту. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) д/в  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

д/в 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

д/в 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Наглядова рада ПрАТ "Домiнiк" працювала в наступному складi: 

Голова Наглядової ради: 

- Кiрiк Тамара Миколаївна - (представник за довiренiстю вiд 

23.04.2020 р. компанiї UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTN 

CO.LIMITED 



 

Члени Наглядової ради: 

- Савченко Катерина Олегiвна - (представник за довiренiстю вiд 

23.04.2020р. компанiї UKRN I NEW CAPITAL GROWTH 

CO.LIMITED; 

 

- Плис Марина Миколаївна - (представник за довiренiстю вiд 

23.04.2020 р. компанiї UKRN III NEW WORLD GROWTH 

CO.LIMITED. 

 

 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 26 квiтня 

2021 року прийнятi наступнi рiшення: 

1) Звiт Наглядової ради за 2020 рiк прийняти до вiдома. 

2) Визнати роботу Наглядової ради у 2020 роцi задовiльною. 

 

 

 

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) 

д/в 
 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) д/в 

 

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/в 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння - 

Плаксiй Валерiй Iгорович 

Голова правлiння здiйснює функцiональнi обов'язки згiдно 

Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах 

визначених повноважень колегiально вирiшує питання поточної 

дiяльностi товариства. 

Член правлiння, Радник 

Голови правлiння з 

виробничих питань - 

Кучер Людмила 

Федорiвна 

Член правлiння здiйснює функцiональнi обов'язки згiдно Статуту 

товариства та положення про виконавчий орган. В межах 

визначених повноважень колегiально вирiшує питання поточної 

дiяльностi товариства. 

Член правлiння, 

Фiнансовий директор 

ПрАТ "Домiнiк" - 

Романенко Iрина 

Василiвна 

Член правлiння здiйснює функцiональнi обов'язки згiдно Статуту 

товариства та положення про виконавчий орган. В межах 

визначених повноважень колегiально вирiшує питання поточної 

дiяльностi товариства. 

Член правлiння, Заступник 

Голови правлiння з 

продаж по експорту - 

Першина Зоя Iванiвна 

Член правлiння здiйснює функцiональнi обов'язки згiдно Статуту 

товариства та положення про виконавчий орган. В межах 

визначених повноважень колегiально вирiшує питання поточної 

дiяльностi товариства. 

Член правлiння, 

Комерцiйний директор 

ПрАТ "Домiнiк" - Плаксiй 

Свiтлана Олександрiвна 

Член правлiння здiйснює функцiональнi обов'язки згiдно Статуту 

товариства та положення про виконавчий орган. В межах 

визначених повноважень колегiально вирiшує питання поточної 

дiяльностi товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Виконавчий орган постiйно проводить засiдання, на яких 

приймає рiшення щодо  фiнансово-господарських питань 

дiяльностi товариства, спрямованих на виконання стратегiчних 

питань, пов'язаних iз стабiльним розвитком ПрАТ "Домiнiк". 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

На рiчних загальниз зборах акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2021 

р. прийнято рiшення: 

1) Звiт Правлiння за 2020 рiк прийняти до вiдома. 

2) Визнати роботу Правлiння у 2020 роцi задовiльною. 

 

 

Примітки 



д/в  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте 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 iпростежування). 

 

Всi  перерахованi  вище  методи  становлять  єдину  систему  i  використовуються  в  цiлях 

управлiнняпiдприємством. 

 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

 

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

 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може невиконати 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). 

 

Ринковий ризик 

 

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi 

умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у 

звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим 

ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн 

ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого 

iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових 

зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки 

не має кредитiв. 



 

Ризик втрати лiквiдностi 

 

Товариствоперiодичнопроводитьмонiторингпоказникiвлiквiдностiтавживаєзаходiв,для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Кредитний ризик 

 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент 

 

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди 

виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується 

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування 

ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення занеобхiдностi. 

 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiстьТовариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики,як: 

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньо економiчної i 

iн.)полiтики; 

 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками нестворено.Менеджмент приймає 

iшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 



 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
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 так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) д/в 



 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так ні ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 



 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/в 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) д/в 

 

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 UKRN I NEW CAPITAL GROWTH 

CO. LTD 

88547 29,491413 

2 UKRN II FUTURE CAPITAL 

GROWTH CO. LTD 

88548 29,491413 

3 UKRN III NEV WORLD GROWTH 

CO.LTD 

88549 17,288663 

4 SIGMA ADVISORS, INC 0 16,226492 

 

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 

0 0 Обмежень немає.  

Опис д/в 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно з Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., посадовi особи органiв Товариства-Голова та 

члени наглядової ради, Правлiння, Ревiзiна комiсiя Товариства, Головний бухгалтер. 

Вiдповiдно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 члена 

строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та три члени 

наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймалось загальними зборами 

шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства 

обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного 

складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 

наглядовоїради. 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв. Вiдповiдно до  Статуту, без рiшення 

загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 

1) за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена  наглядової ради за станом здоров'я;  

 3) в  разi  набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним,  обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим.  

Вiдповiдно до Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., Правлiння обирається та вiдкликається з 

посади рiшенням Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв учасникiв засiдання Наглядової 

ради i виконує свої функцiї до його переобрання. Термiн повноважень Правлiння складає згiдно 

статуту, якщо iнше не визначене Наглядовою радою при його обраннi. 

Вiдповiдно до Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., Ревiзiйна комiсiя обирається загальними 

зборами акцiонерiв шляхом голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, термiном на 3 роки. Вiдповiдно 

Статуту, повноваження ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Головний бухгалтер товариства призначається, звiльняється згiдно чинного законодавства 

Наказом Голови правлiння. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА 

Члени наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 

3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 

4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена 

наглядовоїради. 

Голова  наглядової  ради  органiзовує  її роботу,  скликає засiдання наглядової ради та головує 

на  них,  вiдкриває  загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює 



iншi повноваження,  передбаченi  статутом  та  положенням про наглядову раду. У разi рiвного  

розподiлу  голосiв  членiв  наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової 

ради є вирiшальним.  

Зазначенi дiї Голова наглядової ради може здiйснювати незалежно вiд виконавчого органу 

Товариства. 

Голова наглядової ради також: 

1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого наглядовою радою; 

2) готує доповiдь та звiту є перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, 

загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 

3) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

4) пiдписує вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з директором Товариства; 

5) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) з ревiзором 

Товариства. 

ПРАВЛIННЯ 

Правлiння має право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариства, необхiдну для 

виконання ними своїх функцiй; 

2) в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi 

товариства; 

3) iнiцiювати прийняття рiшення про скликання засiдання наглядової ради, загальних зборiв 

акцiонерiв товариства; 

4) на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому наглядовою радою. 

Голова правлiння  має право  без  довiреностi  дiяти  вiд  iменi  акцiонерного товариства,  в тому  

числi  представляти  його  iнтереси,  вчиняти правочини   вiд   iменi  товариства,  видавати  

накази  та  давати розпорядження,  обов'язковi  для  виконання   всiма   працiвниками товариства 

приймати i звiльняти працiвникiв вiдкривати рахунки в банках, проводити реєстрацiю 

транспортних засобiв та зняття їх з облiку у вiдповiдних органах.  

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ 

Ревiзiйна комiсiя має право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть товариства; матерiали, 

бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх контролюючих 

функцiй (перевiрки), включаючи доступ до таємницi; отримувати копiї документiв товариства; 

2) пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб та iнших 

працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; 

3) iнiцiювати винесення на розгляд зборiв акцiонерiв або наглядової ради товариства питання 

щодо дiяльностi посадових осiб товариства; 

4) iнiцiювати винесення на розгляд зборiв акцiонерiв або наглядової ради товариства пропозицiй 

щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-

господарськiй дiяльностi товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної 

комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi товариства та захисту iнтересiв його 

акцiонерiв; 

5) отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки актiв та iнших 

документiв; 

6) iнiцiювати прийняття рiшення щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв, скликання 

засiдання наглядової ради; 

7) брати участь з правом дорадчого голосу у загальних зборах акцiонерiв товариства, в 

засiданнях наглядової ради товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку   денного   загальних   зборiв   та   

вимагати   скликання позачергових загальних зборiв.   

 



Головний бухгалтер. 

Повноваження Головного бухгалтера зазначенi в посадовiй iнструкцiї. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

щодо фiнансової звiтностi  

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ДОМIНIК" 

станом на 31.12.2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресат: 

- Управлiнський персонал, засновники ПрАТ "Домiнiк" 

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

                         

 

Думка 

Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi ПрАТ "Домiнiк", що складається з 

Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух коштiв (прямим методом), Звiт про власний 

капiтал та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик, що закiнчився зазначеною датою. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Домiнiк" на 31 грудня 2020 р., її фiнансовi результати 

i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства України, що регулює 

питання бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно 



з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "Домiнiк" згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,  що 

отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi i дотримання 

вимог вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 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 оцiнку 

здатностi ПрАТ "Домiнiк" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, 

де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування ПрАТ "Домiнiк". 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що 

мiстить нашу думку. Обгрунтована 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 обгрунтовано 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 всього завдання з аудиту.  Окрiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є 

вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, 

пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

" 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 обгрунтованiсть 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, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть ПрАТ "Домiнiк" продовжити 

безперервну дiяльнiсть.  

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 



розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать 

в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час 

аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд 

час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, 

а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Ключовi питання аудиту 

 Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 За винятком питання, викладеного у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, iншi ключовi питання аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi: 

- вiдповiдно до Постанова КМУ № 211 вiд 11.03.2020 р. "Про запобiгання поширенню на 

територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-

CoV-2", оцiнка ризикiв, пов'язаних iз пандемiєю COVID-19 та запровадженням карантинних та 

обмежувальних заходiв, має низький характер (об'єм реалiзацiї знизився, виробничий процес в 

зв'язку з ситуацiєю в країнi не триває в звичайному режимi). Суттєвий вплив пандемiї COVID-19 

та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на змiну облiкових оцiнок 

(приведення до справедливої вартостi, знецiнення активiв, очiкуванi кредитнi збитки, знецiнення 

дебiторської заборгованостi, зниження доходiв та перерахунок забезпечень) очiкується. Прямий 

вплив може проявлятися через знецiнення дебiторської заборгованостi. Непрямий - через 

зниження платоспроможностi дебiторiв.  

- вiдповiдно до Закону України вiд 06.12.2019 р. № 361-IX "Про запобiгання та протидiю 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та 

фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", за результатами проведених 

процедур по фiнансовому монiторингу властивий ризик для пiдприємства є низький. 

 

 

Iншi питання 

 Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "Домiнiк" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. 

проводився ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко" з висловленням немодифiкованої думки щодо 

фiнансової звiтностi. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Товариство подає до НКЦПФР промiжну i рiчну Регулярну iнформацiю про емiтента у 

вiдповiдностi до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами). Рiчний звiт керiвництва включається до рiчної 

iнформацiї про емiтента згiдно статтi 40-1 цього Закону, в тому числi Звiт про корпоративне 

управлiння, який повинен мiстити: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 



2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 

пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин 

кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. 

Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини 

таких дiй; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень; 

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

9) повноваження посадових осiб емiтента. 

При перевiрцi проекту Регулярної iнформацiї емiтента ПрАТ "Домiнiк", отриманого до дати 

цього Звiту аудитора, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 статтi 40-1 Закону вiд 

23.02.2006 року № 3480-IV, аудитором встановлено, що в ПрАТ "Домiнiк" вiдсутнiй власний 

кодекс корпоративного управлiння. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються 

Товариством своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Також 

Товариство як правонаступником ПАТ "Полтавакондитер" застосовується "Кодекс 

корпоративної етики та правил дiлової поведiнки працiвникiв ПАТ "Полтавакондитер", 

затверджений Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Полтавакондитер" в 2012 роцi (Протокол № 21 

вiд 14.08.2012 р.). 

Вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння Товариство розкриває у складi 

Рiчної регулярної iнформацiї, а саме: iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень, персональний склад наглядової ради та 

колегiального виконавчого органу (дирекцiї), iнформацiю про проведенi засiдання наглядової 

ради та загальний опис прийнятих на них рiшень. 

Комiтети Наглядовою радою Товариства в 2020 роцi не створювалися. 

На нашу думку, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ДОМIНIК" а саме: опис 

основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками;  перелiк осiб, 

якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; iнформацiя про будь-якi 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; порядок призначення та 

звiльнення посадових осiб та їх повноваження, вiдображена в усiх суттєвих аспектах у 

вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок"  вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

Iнша iнформацiя  

 У вiдповiдностi до МСА 720, розкривається така iнформацiя: 

 

- щодо активiв товариства    

  Станом на 31.12.2020 року загальнi активи ПрАТ "Домiнiк" в порiвняннi з даними 

на початок 2020 року збiльшились на 43346 тис. грн. i вiдповiдно складають 459231 тис. грн. та 

складаються з: 

- необоротнi активи 

- нематерiальнi активи по первiснiй вартостi 1801 тис. грн., накопичена амортизацiя 1335 

тис. грн., залишкова вартiсть 466 тис. грн. 

- основнi засоби по первiснiй вартостi 386188 тис. грн., знос 213030 тис. грн., залишкова 



вартiсть 173158 тис. грн., а саме (первiсна вартiсть): 

будинки та споруди - 82591 тис. грн. 

 машини та обладнання - 290362 тис. грн. 

 транспортнi засоби - 8257 тис. грн. 

 iнструменти, прилади та iнвентар - 2334 тис. грн. 

 багаторiчнi насадження - 195 тис. грн. 

 iншi необоротнi матерiальнi активи - 2449 тис. грн. 

- iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi 1868 тис. грн., знос 940 тис. грн., 

залишкова вартiсть 928 тис. грн. 

- вiдстроченi податковi активи - 165 тис. грн. 

- оборотнi активи 

- запаси - 88583 тис. грн., а саме: 

 виробничi запаси - 65334 тис. грн. 

 незавершене виробництво - 3922 тис. грн. 

 готова продукцiя - 19189 тис. грн. 

 товари - 138 тис. грн. 

- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 63872 тис. грн. 

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 10831 тис. грн. 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 7664 тис. грн. 

- грошi та їх еквiваленти - 113564 тис. грн. 

 На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

 

- щодо зобов'язань товариства  

Станом на 31.12.2020 року зобов'язання i забезпечення ПрАТ "Домiнiк" збiльшились на 12862 

тис. грн. та становлять 47276 тис. грн. i складаються з: 

- поточнi зобов'язання i забезпечення 

- поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1451 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 34092 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 872 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 462 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 4791 тис. грн.  

- iншi поточнi зобов'язання - 5608 тис. грн. 

      На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй 

звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства 

України. 

 

 

- щодо власного капiталу товариства 

 Власний капiтал визначений правильно, його структура та призначення пiдтверджуються 

даними аналiтичного облiку. Заявлений в установчих документах статутний капiтал товариства 

сплачений у повному обсязi. Станом на 31.12.2020 року загальний розмiр власного капiталу 

ПрАТ "Домiнiк" становить 411955 тис. грн. 

Власний капiтал пiдприємства складається з: 

- зареєстрований (пайовий) капiтал 31827 тис. грн. 

- капiтал у дооцiнках - 2733 тис. грн. 

- додатковий капiтал - 4760 тис. грн. 

- резервний капiтал - 8543 тис. грн. 

- нерозподiлений прибуток - 364092 тис. грн.  

Збiльшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отримання прибутку. 

      На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в 



повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 

- щодо фiнансових результатiв дiяльностi товариства  

      Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2020 рiк становить 

436532 тис. грн.  

Iншi операцiйнi доходи - 33987 тис. грн. 

 Iншi фiнансовi доходи - 6649 тис. грн.   

      Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та 

витрати пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi грунтується на МСБО 18 "Дохiд". 

     Задекларованi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi ПрАТ "Домiнiк" 

реальнi та точнi i становлять за звiтний перiод: 

 

Фiнансовий результат до оподаткування (прибуток) 38050 тис. грн.  

Чистий фiнансовий результат (прибуток)  30503 тис. грн. 

     

Основними складовими витрат є загально-адмiнiстративнi витрати, витрати щодо оплати послуг 

та придбання матерiалiв, для ведення основної дiяльностi.   

       Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi 

результати". 

          

- iнформацiя щодо пов'язаних осiб   

 Перевiренi в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi документи не 

мiстять ознак iснування вiдносин i операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема афiлiйованими 

особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi.                  

   

 

 

Ключовий партнер з аудиту               _________________________            / Шейко О. М. / 

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, Роздiл "Аудитори"  

Аудиторської палати України - 101421;  

квалiфiкацiйний сертифiкат № 273501 IFA,  

Iнститут фiнансових аудиторiв, Лондон,  

Професiонал по МСФЗ) 

 

 

Україна, 36009, м. Полтава, 

вул. Зiнькiвська, 19, оф. 103 

 

12.04.2021 року 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

д/в 

 

 



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 

UKRN I NEW CAPITAL 
GROWTH CO. LTD 

88547 3025, Cyprus, . р-н, 
Nicolaou, Pentadromos 

Center, 10 floor office 

1002, Limassol 

722 007 29,491413 722 007 0 

UKRN II FUTURE CAPITAL 

GROWTH CO. LTD 

88548 3025, Cyprus, . р-н, 

Nicolaou, Pentadromos 

Center, 10 floor office 
1002, Limassol 

722 007 29,491413 722 007 0 

UKRN III NEV WORLD 

GROWTH CO.LTD 

88549 3025, Cyprus, . р-н, 

Nicolaou, Pentadromos 

Center, 10 floor office 
1002, Limassol 

423 260 17,288663 423 260 0 

SIGMA ADVISORS, INC 000000000 ., США, . р-н, County 

of New Castl, State of 
D, 1209 Orange Street 

in the city of 

Wilmington 

397 256 16,226492 397 256 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 2 264 530 92,497981 2 264 530 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 iменна 2 448 194 13,00 Акцiя надає власнику право на отримання частини 

прибутку акцiонерного товариства у виглядi 

дивiдендiв, право на отримання частини майна 
акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на 

управлiння акцiонерним товариством, а також iншi 

права, передбаченi чинним законодавством України та 

Статутом. 

 

Обов'язки власника акцiй: 

-дотримуватись статуту товариства та iнших його 

внутрiшнiх документiв, виконувати рiшення Вищого 
органу товариства, прийнятi згiдно  з цим статутом та 

чинним законодавством України, в тому числi пов'язанi 

з майновою участю; 

-сплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами 

передбаченими цим статутом i прийнятими вiдповiдно 

до нього та згiдно з чинним законодавством України 

рiшеннями органiв управлiння та документами 

товариства;  
-своєчасно повiдомляти товариство про змiну своїх 

реквiзитiв та мiсця проживання (мiсця знаходження - 

для юридичних осiб) шляхом письмового 

повiдомлення товариства про це протягом до одного 

мiсяця з дня таких змiн; 

-у разi прийняття товариством рiшення про викуп 

власних акцiй з метою їх анулювання, своєчасно, у  

строки , встановленi товариством згiдно з чинним 
законодавством України, подати такi акцiї  до викупу ; 

-не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства; 

-виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України або прийнятими 

згiдно з ним та цим статутом рiшеннями органiв 

управлiння товариства; 

-участь у товариствi та трудова дiяльнiсть у ньому не 
взаємопов'язанi мiж собою. Набуття статусу акцiонера 

товариства не тягне за собою обов'язковостi 

Без здiйснення публiчної пропозицiї 



працевлаштування в товариствi, так само як вибуття iз 

складу акцiонерiв товариства не може бути пiдставою 

для звiльнення з роботи у товариствi; 

-набуття статусу акцiонера товариства будь-якою 

фiзичною чи юридичною особою вiдбувається 
внаслiдок придбання нею будь-якої кiлькостi акцiй 

товариства в порядку, передбаченому цим статутом 

згiдно з чинним  законодавством України. Вибуття  з 

товариства вiдбувається внаслiдок  i з моменту 

продажу всiх акцiй, що належать  акцiонеру. 

 

Примітки: 

д/в 





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 

31.03.2011 181/1/11 ДКЦПФР UA4000094973 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

13 2 448 194 31 826 522 100 

Опис 
 Акцiї Товариства розмiщенi повнiстю. 

В звiтному роцi викупу власних акцiй не вiдбувалося. 

 



 

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: 125 186 173 158 0 0 125 186 173 158 

  будівлі та споруди 55 738 57 561 0 0 55 738 57 561 

  машини та обладнання 66 512 114 272 0 0 66 512 114 272 

  транспортні засоби 2 880 1 278 0 0 2 880 1 278 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 56 47 0 0 56 47 

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 125 186 173 158 0 0 125 186 173 158 

Опис 

Основнi засоби на кiнець 2020 р. складають: 
- за первiсною вартiстю 386188 тис.грн. 

- за залишковою вартiстю 173158 тис.грн. 

Знос склав 213030 тис.грн. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

411 955 381 471 

Статутний капітал (тис.грн) 31 827 31 827 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

31 827 31 827 

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 вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 380 128 тис.грн. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 

380128 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України 

дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 872 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 46 404 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 47 276 X X 

Опис д/в 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Крупн.ваф.ос

нова 

472 22748 5 469 25032 5 

2 Печиво+шоко

лад 

945 56341 12 922 53324 11 

3 Цукерки ваг. 

з 

грильяж.корп
усом 

891 52635 11 889 60287 12 

4 Печиво 2008 55732 12 1900 53811 11 

5 Драже 1098 83005 18 1074 88846 18 

6 Пралiн.сорта 

цукерок 

(стандартна 
форма) 

419 20158 4 405 22853 5 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та допомiжнi матерiали 56,3 

2 Паливо 4 

3 Зарплата 6,4 

4 Адмiнiстративнi витрати 6,3 

5 Загальновиробничi витрати 9,1 

6 Амортизацiя 5,7 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 
7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044-591-04-04 

Факс 044-591-04-04 

Вид діяльності Дiяльнiсть центрального депозитарiю 

Опис Послуги Центрального депозитарiю 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Консалтинг - 
Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31441657 

Місцезнаходження 36009, Україна, Полтавська обл., 

м.Полтава, вул. Зiнькiвська,19, оф.103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№2639 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон (0532) 509-490 

Факс (0532) 509-490 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОМIНIК" 
за ЄДРПОУ 00382208 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів 
за КВЕД 10.82 

Середня кількість працівників: 689 

Адреса, телефон: 36009 м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, буд.2, 0532-50-50-40 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 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 546 466 

    первісна вартість 1001 1 813 1 801 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 267 ) ( 1 335 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 125 186 173 158 

    первісна вартість 1011 309 898 386 188 

    знос 1012 ( 184 712 ) ( 213 030 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 2 223 928 

    первісна вартість 1016 3 762 1 868 

    знос 1017 ( 1 539 ) ( 940 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 49 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 165 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 128 004 174 717 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 84 257 88 583 

Виробничі запаси 1101 65 515 65 334 

Незавершене виробництво 1102 2 293 3 922 

Готова продукція 1103 16 199 19 189 

Товари 1104 250 138 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 79 736 63 872 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 10 831 

    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 6 225 7 664 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 117 663 113 564 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

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 0 0 

Усього за розділом II 1195 287 881 284 514 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 415 885 459 231 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 827 31 827 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 733 2 733 

Додатковий капітал 1410 4 779 4 760 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 8 543 8 543 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 333 589 364 092 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 381 471 411 955 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 528 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 1 528 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 789 1 451 

    товари, роботи, послуги 1615 18 984 34 092 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 706 872 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 453 462 

    розрахунками з оплати праці 1630 4 618 4 791 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    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 3 336 5 608 

Усього за розділом IІІ 1695 32 886 47 276 

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 415 885 459 231 

Примітки: . 
 

Керівник    Плаксiй Валерiй Iгорович 

 
Головний бухгалтер   Горбачова Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОМIНIК" 
за ЄДРПОУ 00382208 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 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 436 532 502 668 

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 ( 356 247 ) ( 409 777 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 80 285 92 891 

    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 33 987 13 863 

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 ( 27 498 ) ( 29 362 ) 

Витрати на збут 2150 ( 42 213 ) ( 45 285 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 12 647 ) ( 12 249 ) 

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 31 914 19 858 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 6 649 7 796 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 381 ) ( 515 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 132 ) ( 732 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 38 050 26 407 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 547 -5 192 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 30 503 21 215 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 30 503 21 215 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 291 902 321 722 

Витрати на оплату праці 2505 66 760 69 740 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 354 13 445 

Амортизація 2515 30 278 29 478 

Інші операційні витрати 2520 47 314 54 202 

Разом 2550 449 608 488 587 

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 2 448 194 2 448 194 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 448 194 2 448 194 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 12,459390 8,665570 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 12,459390 8,665570 

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

Примітки: . 

 
Керівник    Плаксiй Валерiй Iгорович 

 

Головний бухгалтер   Горбачова Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОМIНIК" 
за ЄДРПОУ 00382208 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 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 523 206 579 927 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 296 323 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 243 7 796 

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

Надходження від операційної оренди 3040 95 177 

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 6 803 3 110 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 315 028 ) ( 322 698 ) 

Праці 3105 ( 53 216 ) ( 53 999 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 368 ) ( 14 345 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30 742 ) ( 31 207 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 10 605 ) ( 3 825 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 938 ) ( 12 747 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 14 199 ) ( 14 635 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7 187 ) ( 5 892 ) 

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

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 79 831 ) ( 82 486 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 34 271 80 706 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 9 563 8 664 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 62 821 ) ( 9 932 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -53 258 -1 268 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 865 ) ( 759 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 394 ) ( 488 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 259 -1 247 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -20 246 78 191 

Залишок коштів на початок року 3405 117 663 43 314 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16 147 -3 842 

Залишок коштів на кінець року 3415 113 564 117 663 

Примітки: . 

 

Керівник    Плаксiй Валерiй Iгорович 
 

Головний бухгалтер   Горбачова Наталiя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДОМIНIК" 
за ЄДРПОУ 00382208 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 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 31 827 2 733 4 779 8 543 333 589 0 0 381 471 

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 31 827 2 733 4 779 8 543 333 589 0 0 381 471 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 30 503 0 0 30 503 

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 0 -19 0 0 0 0 -19 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -19 0 30 503 0 0 30 484 

Залишок на кінець року  4300 31 827 2 733 4 760 8 543 364 092 0 0 411 955 

Примітки: . 
 

Керівник    Плаксiй Валерiй Iгорович 

 
Головний бухгалтер   Горбачова Наталiя Валерiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
. 

. 

. 

. 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова правлiння товариства пiдтверджує те, що наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнасова 

звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно 

iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також пiдтверджує, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента  разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стискаються у 

своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного 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 

23.04.2020 18.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

13.03.2020 13.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

23.04.2020 24.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


