2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

1

2

Голова
наглядової
ради

Волощук Георгiй
Олександрович

2565113

29.83270000000

2565113

0

0

0

Член
наглядової
ради

Волощук Олег Георгiйович

1643014

19.10854600000

1643014

0

0

0

4208127

48.94126900000

4208127

0

0

0

3

Усього

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

4

5

6

7

8

9

Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

ТОВ "Волик"

25636029

д/н Україна Київська д/н м. Київ
Давидова, 3/16

2522720

29.33970000000

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Волощук Олег Георгiйович

1643014

Волощук Георгiй Олександрович

2522720

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

2522720

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

19.10854600000

1643014

0

29.83272300000

2522720

0

6688454
78.28095300000
6688454
0
Усього
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата
проведення

18.04.2017

Кворум
зборів**

Порядок денний:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї рiчних Зборiв .
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв(
регламенту зборiв).
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах
товариства.
4. Розгляд звiту Правлiння про результати роботи Товариства за 2016 рiк та затвердження основних
напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк.
5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк .
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за результатами 2016 року.
8.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
9"Нiжинський жиркомбiнат" змiну найменування публiчного акцiонерного товариства"Нiжинський
жиркомбiнат" .
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.Обрання особи,
якiй надаватимуться повноваження з пiдписання Статуту та забезпечення його реєстрацiї.
11.Визначення перелiку внутрiшнiх положень Товариства та їх затвердження у новiй редакцiї.
12.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13.Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової
ради,встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На розгляд зборiв додатковi питання не
вносилися.Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення (Затверджено звiт
Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товариства. Збитки за звiтний рiк та
попереднi перiоди будуть покритi за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).

Опис



99.0000000000

Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21685166

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Жилянська,43

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 470725
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.07.2009

Міжміський код та телефон

(044) 490-05-64

Факс

(044 495-60-83)

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Порада"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22820910

Місцезнаходження

14005 Україна Чернігівська Деснянський м.Чернiгiв 14005, м.Чернiгiв,
вул.Котляревського 4, к.132

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1102
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

050-448-03-92

Факс

0462-672-506

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудитор надає аудиторськi послуги з перевiрки звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ немає м.Київ вул.Нижнiй вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044-5910404

Факс

044-4825207(08)

Вид діяльності

центральний депозитарiй цiнних паперiв

Опис

НДУ працює на пiдставi Правил №2092 вiд 01.10.2013 року

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
реєстрації
про
ідентифікаційний
зареєстрував
випуску реєстрацію
номер
випуск
випуску
1

2

02.09.2011 32/24/1/00
Опис

3

4

Чернiгiвське
теруправлiння
ДКЦПФР

UA 4000092159

Тип цінного
паперу

5

За
Форма
Номінальна Кількість
ном
існування та
вартість
акцій
ва
форма випуску акцій (грн) (штук)
(
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

0.250

8598320

2149

На органiзованих ринках акцiї товариства не торгувались. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiр

XI. Опис бізнесу
ВАТ "Нiжинський жиркомбiнат" утворилося в 1995 роцi шляхом перетворення орендного пiдприємства "Нiжинський
комбiнат" у ВАТ вiдповiдно до Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв, пiдприємств та їх
структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Нiжинський жиркомбiнат"
Товариство перейменоване на Приватне акцiонерне товариство "Нiжинський жиркомбiнат" вiд 18.04.2017 року.
ПАТ має безцехову структуру управлiння виробництвом. Основними дiльницями є:
- олiйно-пресова;
- олiфоварна;
- допомiжнi виробництва (ПСГ, сировинна дiльниця,СГП та iнш).
Штатних працiвникiв - 254 чол.
Позаштатних осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 чол.
Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого дня немає.
ФОП - 16712,5 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився за рахунок збiльшення чисельностi працюючих та
пропорцiйного пiдвищення у зв"язку iз пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати.
Кадрова програма направлена на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним
потребам. Рiвень квалiфiкацiї забезпечується через семiнари та навчання.
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
У звiтному перiодi емiтент спiльної дiяльностi з органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводив.
Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надавались.
Облiкова полiтика на пiдприємствi розроблена згiдно з вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi". Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною системою та згiдно Податкового кодексу.Комплект
фiнансової звiтностi згiдно НСФЗ за 2017 р.
Комплект фiнансової звiтностi за 2017 рiк включає:
• Баланс;
• Звiт про фiнансовi результати;
• Звiт про рух грошових коштiв;
• Звiт про власний капiтал;
• Примiтки до фiнансових звiтiв.
2.Пояснювальна записка до примiток фiнансової звiтностi за 2017 р.
Опис обраної облiкової полiтики
Бухгалтерський облiк на ПрАТ «Нiжинський жиркомбiнат» органiзований вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 р. №996-ХIV; Нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, «Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй» вiд 31 листопада 1999 р. №291.
Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства:
1. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi,
безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного
грошового вимiрника.
Основна продукцiя, що виробляється ПрАТ:
- олiя рослиннi: соняшникова, льонова, рiпакова;
- олiфи: натуральна льонова:
- олiя та олiфа в дрiбнiй розфасовцi:
- макуха: соняшникова, льонова, рiпакова.
Основними ринками збуту є Бiлорусь, країни Балтiї, Польща, Нiмеччина, Нiдерланди, Iталiя,Китай ,Iзраiль,Україна.
Замовниками на олiфу є лакофарбовi пiдприємства, роздрiбна торгiвля. Олiя реалiзується переважно на виробництво
сировини для маргаринової та кондитерської продукцiї. Макуха реалiзується переважно для виробництва кормiв, а
також с/г пiдприємствам та населенню.
В Українi виробляється вiд 4,0 до 4,5 млн. т. Насiння соняшнику в рiк. При цьому потужнiсть олiйно-добувних
пiдприємств дозволяє переробити весь урожай. Загальна економiчна криза, яка супроводжується рiзким падiнням
обсягiв виробництва в аграрному секторi України, зачепила i масложировий комплекс. Але завдяки створенню
рiзноманiтного асортименту конкурентоспроможної масложирової продукцiї її позицiї на внутрiшньому ринку були
повнiстю вiдновленi. Спецiалiсти стверджують, що за час дiї експортного мита пiдприємства змогли накопичити
фiнансовi ресурси, якi дозволяють з оптимiзмом дивитись у майбутнє.
Основними конкурентами ПАТ є масло-екстракцiйнi пiдприємства в Українi.
За останнi пять рокiв придбано основних засобiв на суму 62821,3 тис.грн.
Протягом року розпочато будiвництво цеху екстракцiї потужнiстю на 1000т соняшнику на добу.Проведенi затрати
протягом року складають 16560,6 тис.грн.
Зазначенi подiї у звiтному перiодi не вiдбувались.
Основнi засоби Товариства мають рiвень зношеностi 41,0% в тому числi по групам:

-будинки та споруди - 62,0%;
-машини i обладнання - 43,0%;
-транспортнi засоби - 56,0%;
-iнструменти, прилади та iнвентар - 55,0%.
Рiвень завантаження виробничих потужностей 95%.
Основною проблемою ПрАТ є недостатня кiлькiсть сировини через вивезення її за кордон. Крiм того, сировину
скуповують великi пiдприємства, якi складають конкуренцiю ПрАТ.
Штрафи у звiтному перiодi по акту перевiрки податкової складають 103487,51 грн.
ПрАТ працює на умовах повного госпрозрахунку без бюджетного фiнансування.
Укладених та невиконаних договорiв немає.
ПрАТ розробляє програму щодо майбутньої дiяльностi пiдприємства, полiпшення фiнансового стану. Планується
досягти цього за рахунок розширення асортименту та якостi продукцiї, розширення ринкiв збуту.
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.
Судовi справи за звiтнiй перiод не розглядалися.
Зазначена iнформацiя вiдсутня.

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

42455.000

66987.000

0.000

0.000

42455.000

66987.000

будівлі та споруди

9557.000

19864.000

0.000

0.000

9557.000

19864.000

машини та обладнання

17349.000

32306.000

0.000

0.000

17349.000

32306.000

333.000

247.000

0.000

0.000

333.000

247.000

0

0

0

0

0

0

15216.000

14570.000

0.000

0.000

15216.000

14570.000

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

42455.000

66987.000

0.000

0.000

42455.000

66987.000

транспортні засоби
земельні ділянки
інші

інші
Усього

Опис Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби Товариства мають рiвень зношеностi
41,0% в тому числi по групам:
-будинки та споруди - 62,0%;
-машини i обладнання 43,0%;
-транспортнi засоби - 56,0%;
-iнструменти, прилади та iнвентар 55,0%. Детальна iнформацiя про ОЗ розкрита у загальних
примiтках.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих

За звітний період

За попередній період

910.000

-4585.000

активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн.)

2150.000

2150.000

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

2150.000

2150.000

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй,
схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485.

Висновок

Чистих активiв Товариство не має, i не вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

93730

X

X

22.12.2016

44088

0

25.12.2025

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

2618.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

80538.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

50393.000

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

227279.000

X

X

у тому числі:
ТОВ"ФК"Авалiст"
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Кредити отриманi на поповнення обiгових коштiв.З податкiв, зборiв
Товариство простроченоi заборгованостi не має. Iнша заборгованiсть поточна.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю"Аудиторська фiрма
"Порада"
22820910
14005, м.Чернiгiв, вул.Котляревського 4,
к.132

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

1102 19.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською палатою України

0486
29.09.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

18/01
31.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.02.2018
05.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

05.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

36000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
Для надання:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Власникам цiнних паперiв,
Управлiнському персоналу
Приватного акцiонерного товариства «НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ»
Основнi вiдомостi про емiтента:
ПрАТ “ НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ ”
Код за ЄДРПОУ – 00373942
Мiсце знаходження: м. Нiжин, вул. Прилуцька, 2
Телефон: (04631) 3-14-23, Факс: (04631) 3-14-23.
Основнi види дiяльностi за КВЕД- 2010:
10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв,
20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик,
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин.
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2017
роцi були:
- Голова правлiння – Пасулька Сергiй Михайлович
- Головний бухгалтер - Степанова Людмила Анатолiївна
Звiт iз аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ “ НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ ”, що складається зi звiту про
фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух
грошових коштiв за рiк, 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 (або надає правдиву та
неупереджену iнформацiю про) фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi»
Основа для думки iз застереженням
В бухгалтерському облiку Товариства, а також в звiтi про фiнансовий стан вiдображена прострочена дебiторська
заборгованiсть в загальнiй сумi 308,0 тис. грн., в т.ч. – АТОВ «Мрiя-1» в сумi 35,0 тис. грн. iз 2011 року, АТ
«Срiбнянський райагротехсервiс» в сумi 130,0 тис. грн. та ПАТ «Богуславський кар’єр» в сумi 143,0 тис. грн.
Вiдзначена сума повинна бути списана на збитки Товариства, а вiдповiдно погiршаться фiнансовi результати та
збiльшаться загальнi збитки i зменшиться власний капiтал Товариства. Резерв сумнiвних боргiв для списання
сумнiвної дебiторської заборгованостi не створювався. Управлiнський персонал та посадовi особи Товариства, кого
надiлено найвищими повноваженнями, вiдповiдальнi за фiнансову звiтнiсть такого рiшення своєчасно не прийняли.
Записи Товариства свiдчать, що якби управлiнський персонал та посадовi особи Товариства, кого надiлено
найвищими повноваженнями прийняли таке рiшення, то балансова вартiсть власного капiталу зменшилася би на суму
простроченої дебiторської заборгованостi з врахуванням можливого коригування на суму нарахованого податку на
прибуток на цю суму. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними
до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на фiнансову звiтнiсть, яка зазначає, що Товариство отримало прибуток в сумi 5495,0 тис. грн.
протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 року, i має загальний збиток в сумi 1240,0 тис. грн., що частково
позитивно вплинуло на стан власного капiталу Товариства. Одночасно застереження, що вiдображенi в попередньому

параграфi можуть вплинути на загальний стан власного капiталу. Одночасно на цю дату зобов’язання Товариства в
сумi 227279,0 тис. грн., що складають 99,6% загальних активiв i значно перевищують оборотнi активи. Такий стан є
критичним для Товариства i їх погашення при оборотних активах на суму 109569,0 тис. грн. фактично не можливе. Цi
подiї та умови вказують, що iснує суттєвоа невизначенiсть, що в майбутньому може поставити пiд сумнiв здатнiсть
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi
дiяльностi», ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому
звiтi:
Згiдно наказу в Товариствi була призначена рiчна iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних
засобiв та розрахункiв. Робота iнвентаризацiйної комiсiї органiзована з порушенням вимог «Iнструкцiї по
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i
документiв та розрахункiв», затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 879 вiд 02.09.2014 року. Згiдно
наказу в Товариствi робочi комiсiї були створенi за видами матерiальних активiв, а не за мiсцями зберiгання
матерiальних активiв та матерiально-вiдповiдальних осiб, iнвентаризацiйнi та порiвняльнi вiдомостi не за
затвердженими формами. Таке проведення iнвентаризацiї схоже на формальне її оформлення. Проведеною рiчною
iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань розбiжностi не встановленi.
Оцiнка матерiальних активiв з метою вiдображення їх дiйсної вартостi не проводилася; За пiдсумками звiтного
перiоду Товариство має незадовiльний рiвень майже всiх фiнансвих показникiв, а саме:
- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює 0,01 при теоретичному значеннi 0,25-0,5, що свiдчить про недостатнiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв для своєчасного покриття короткострокових зобов’язань.
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнює 1,97 при теоретичному значеннi 1,0-2,0 i свiдчить про
спроможнiстьТовариства розраховуватися за поточними зобов’язаннями.
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дорiвнює 0,004 при теоретичному значеннi0,5-1,0, що свiдчить про дуже низький
рiвень власного капiталу та низький рiвень фiнансової стiйкостi i Товариство повнiстю залежить вiд зовнiшнiх джерел
коштiв.
- Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) дорiвнює 61,02, при теоретичному значеннi 0,25-0,5, тобто
Товариство залежить повнiстю вiд кредитних та позикових коштiв. Необхiдно зауважити, що Товариство має високий
рiвень довгострокових запозичень.
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2016-2017 роки можна зробити висновок, що ПрАТ
«НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ» має критичний рiвень фiнансового стану i Товариству може загрожувати
банкрутство.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
законодавства України про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 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 Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або
планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого
надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
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 обґрунтовано 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.
Iнша iнформацiя та звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Станом на 31.12.2017 року показник вартостi чистих активiв має низьке значення, який становить 910,0 тис. грн. при
статутному капiталi 2150,0 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi. Якщо пiсля закiнчення другого та
кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,
Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. Власниками
Товариства з цього питання нiчого не зроблено.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2017 року, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.

Протягом 2017 року Товариство не здiйснювало значних правочинiв вiдповiдно до Зако-ну України «Про акцiонернi
товариства».
Аудитор не отримав iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з
iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують
розкриття в даному аудиторському висновку.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 18/01 вiд 31,01.2018 року.
Початок аудиту 26.02.2018 року, кiнець – 05.04.2018 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Порада»;
Код ЄДРПОУ: 22820910;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2679, ви-даного на пiдставi рiшення
Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 року № 99; дiйсне до 26.11.2020 року;
Мiсцезнаходження: м. Чернiгiв-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;
Аудитор, директор ТОВ «АФ «Порада» Гаркавий I.В.
(Сертифiкат аудитора Серiя А №002679 виданий 05.10.1995 р. на пiдставi рiшення АПУ
№ 36, дiйсний до 05 жовтня 2019 р.)
Дата аудиторського звiту «05» квiтня 2018 року
№ 09
н/д
н/д
н/д
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

