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Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкр
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий
обовязки
Генерального
директора

Малоок Олексiй Валерiйов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівник

21.04.2017
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32702078
4. Місцезнаходження
Херсонська , Комсомольський, 73011, Херсон, Адмiрала Макарова,203
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5. Міжміський код, телефон та факс
(0552)290014 (0552)290014
6. Електронна поштова адреса
tbk@tbk.ks.ua

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

21.04.2

(дата

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 76

21.04.2

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

tbk.ks.ua

(дата

в мережі Інтернет

21.04.2

(адреса сторінки)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
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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 прийняття
рішення про попереднє
надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття
рішення про надання згоди
на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття
рішення про надання згоди
на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

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

X

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

НI
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АГ № 411875
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.2003
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
16741801.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства
холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
149
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61 виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
08.11 добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого каменю
08.12 добування пiску, гравiю, глин i каолiну
10. Органи управління підприємства
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Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь- якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Това
вирiшує основнi питання дiяльностi Товариства у перiод мiж Загальними зборами та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова ра
обирається Загальними зборами акцiонерiв та дiє на пiдставi Статуту Товариства. Склад Наглядової ради, який дiяв у звiтному перiодi, бул
переобрано Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2014р., Протокол № 9. До складу Наглядової ради входять три члени-Кiйко Геннадiй Леонiд
Голова Наглядової ради , Мазур Валерiй Леонiдович - член Наглядової ради, Мазур Вячеслав Валерiйович- секретар Наглядової ради. Дирек
виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор та члени Дирекцiї Товарист
обираються Наглядовою радою строком на три роки.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
352093
3) поточний рахунок
260091928
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку
352093
6) поточний рахунок
260091928
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1

2

3

4

5

видобування вапнякiв

3804

30.12.2005

Державна служба геологiї та надр України

30.12.2017

Опис

Дата закінчення дії ліце
(дозволу)

Пiдприємство планує продовжити дiю спецiального дозволу
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видобування питних пiдземних вод

4371

12.09.2007

3813
Опис

придбання, зберiгання та
використання прекурсорiв

30.12.2005

09.09.2015

30.12.2016

Державна служба України з контролю за наркотиками

14.05.2020

Пiдприємство планує продовжувати дiю лiцензiї

Опис

Опис

Державна служба геологiї та надр України

Пiдприємство подало до Державної служби геологiї та надр України пакет документiв на продовження дiї лiцензiї.

637912

спецiальне водокористування

12.09.2016

Пiдприємство планує продовжувати дiю лiцензiї

Опис

видобування суглинкiв

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища
України

Укр 20.13 Хрс

10.02.2014

Департамент екологiї та природних ресурсiв

01.09.2016

Пiдприємство подало вiдповiдний пакет документiв до Департаменту екологiї природних ресурсiв Херсонської обласної державно
адмiнiстрацiї на продовження дiї дозволу на спецiалне водокористування
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Виробничо -комерцiйна фiрма "Бiнокс-Прiм, ЛТД"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
19226853
4) місцезнаходження
73011, м.Херсон, вул.Адмiрала Макарова, 203
5) опис
Товариство створено з метою здiйснення комерцiйної, виробничо- господарської та iншої дiяльностi та отримання на цiй основi прибутку.
1) найменування
"ТБК-ЛЬВIВ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37288807
4) місцезнаходження
81634, Львiвська область, Миколаївський район,с.Розвадiв, вул.Ст.Бендери, буд.7
5) опис

Товариство створено з метою здiйснення комерцiйної, виробничо- господарської, будiвельної та iншої дiяльностi з метою отримання прибутку.

V. Інформація про посадових осіб емітента
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
виконуючий обовязки Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малоок Олексiй Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор Концерна "Пiвденруда", заступник генерального директора з гiрничих роб ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.08.2014 до 01.04.2018
9) Опис

Повноваження та обов’язки Генерального директора, визначаються Статутом Товариства та внутрiшнiми документами i положеннями, основни
серед яких є: вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою
радою товариства, дiяти в iнтересах товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розкладу за виконання обов’я
генерального директора. Посадову особу призначено на посаду виконуючого обовязки Генерального директора товариства рiшенням Наглядов
ради Товариства, Протокол № 29 вiд 15.08.2014р. термiном на п’ять мiсяцiв та протоколом № 30 вiд 15.01.2015р. подовжено строк виконання
обов’язкiв Генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Загальний стаж роботи - 8
рокiв.Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазур Вячеслав Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя" - заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 23.04.2017
9) Опис

Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради, визначаються Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду товариства. Винагоро
отримує у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розкладу за виконання обов’язкiв заступника генерального директора. Посадову особу обр
секретарем Наглядової ради товариства Товариства, Протокол № 9 вiд 23.04.2014р. термiном на три роки. Посадова особа непогашеної судимо
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 14 рокiв. Посада заступник генерального директора. Посадова особа не надала з
на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
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член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазур Валерiй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1939
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний науковий спiвробiтник iнститута НIСНАН України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 23.04.2017
9) Опис

Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради, визначаються Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду товариства. Посадову
особу обрано членом Наглядової ради товариства Товариства, Протокол № 9 вiд 23.04.2014р. термiном на три роки. Посадова особа непогашен
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 53 рокiв. Займав посаду провiдного наукового спiвробiтника iнстит
НIСНАН України. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних дани.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Травiна Яна Борисiвна
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя"- заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 безстроково
9) Опис

Повноваження та обов’язки члена Дирекцiї – головного бухгалтера, визначаються Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю, основними
яких є: надання допомоги генеральному директору в органiзацiї роботи Дирекцiї. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, згiдно штатн
розкладу. Посадову особу ризначено головним бухгалтером з 11.04.2016року згiдно наказу в.о.Генерального директора ПАТ "ТБК" вiд
08.04.2016року та обрано членом дирекцiї рiшенням Наглядової ради Товариства, Протокол № 37 вiд 08.04.2016р. термiном на три роки. Посад
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 10 рокiв. Займала посаду заступника головного
бухгалтера ПАТ «ТБК».Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селезньов Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
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4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя"- головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.10.2013 три роки
9) Опис

Повноваження та обов’язки члена Дирекцiї - головного iнженера, визначаються Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю, основними сер
яких є: надання допомоги генеральному директору в органiзацiї роботи Дирекцiї, забезпечення безперебiйної i технiчно правильної експлуатац
надiйної роботи технологiчного устаткування, пiдвищення його змiнностi, утримання в працездатному станi з потрiбним рiвнем точностi.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розкладу за виконання обов’язкiв головного iнженера. Посадову особу обрано
членом Дирекцiї рiшенням Наглядової ради Товариства, Протокол № 22 вiд 22.10.2013р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi т
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 22роки.Попередня посада – головний енергетик ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя». Пос
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiйко Геннадiй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
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1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя"- виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 21.04.2017
9) Опис

Повноваження та обов’язки Голови Наглядової ради, визначаються Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду товариства. Винагор
отримує у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розкладу за виконання обов’язкiв виконавчого директора. Посадову особу обрано головою
Наглядової ради товариства Товариства, Протокол № 9 вiд 21.04.2014р. строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисл
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 41 рiк.Попередня посада ПАТ "ТБК" - виконавчий директор. Посадова особа не надала згоду
розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голубятнiкова Iрина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
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вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 три роки
9) Опис

21.04.2016оку рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї
Голубятнiкову Iрину Олександрiвну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у персональному ск
обумовленi спливу строку повноважень та необхiднiстю в обраннi нового складу Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiт
0,0053%. Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томкєєва Людмила Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1940
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
52
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер профспiлкового комiтету ПАТ "ТБК" та член Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 три роки
9) Опис

21.04.2016року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Томкєє
Людмилу Павлiвну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у персональному складi обумовленi
необхiднiстю в обраннi нового складу Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0033%. Перебувала на посадi член
Ревiзiйної комiсiї та бухгалтер профспiлкового комiтету ПАТ "ТБК"протягом 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агатьєва Наталiя Владиславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера та головного бухгалтера ПАТ "ТБК"
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 три роки
9) Опис

21.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано членом Ревiзiйної комiсiї Агатьєву Натал
Владиславiвну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у персональному складi обумовленi
необхiднiстю в обраннi нового складу Ревiзiйної комiсiї. .Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0000003% Непогашеної судимост
корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

82001 ВАЙОМIНГ
ШЕЙЕН 1821

222508600

13.2906

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

фiзична особа

646629450

фiзична особа

538587540
1416226420

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

US STELL AND
TUBES
CORPORATION

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Усього

Від загальної
кількості
голосуючих акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

222508600

0

0

привіле
на пред'
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привіле
на пред'

38.6236

646629450

0

0

0

32.1703

538587540

0

0

0

84.5922

1416226420

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
21.04.2016
85.368

21.04.2016р. за рiшенням Наглядової ради були проведенi черговi Загальнi збори акцiонерiв з наступним порядком
денним:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за його наслiдками.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
5. Затвердження рiчних результатiв (рiчного звiту та балансу) Товариства за 2015рiк; розподiл прибутку та збиткiв
Товариства.
6.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя.
7. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя».
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

Сума нарахованих дивідендів, грн.

За результатами періоду, що передував звітнь

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

0

0

0

за привілейованими акц
0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів
на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис

Питання стосовно нарахування та виплати дивiдендiв за результатами фiнансово- господарської дiяльностi ПАТ
«Таврiйська будiвельна компанiя» за 2015 рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016р. не
розглядалось та не приймалось.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Фiрма „Трансаудит”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Україна Одеська Приморський Одеса пр.Шевченка, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0661-370872

Факс

0661-370872

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть- надання аудиторських послуг емiтенту

Опис

Аудиторська дiяльнiсть- пiдприємницька дiяльнiсть, яка включає в себе органiзацiйне i методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторс
послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Бориса Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.1998

Міжміський код та телефон

(044) 2791213

Факс

(044)3777016
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Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть

Опис

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.08.2010р., вiдповiдно до "Положення про по
переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснуван
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.06.2000 р. № 98
змiнами i доповненнями, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй закритого акцiоне
товариства "Таврiйська будiвельна компанiя" документарної форми iснування у бездокументарну форм
iснування. Загальними зборами акцiонерiв обрано Депозитарiєм - публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України" з яким укладено договiр № Е-965 вiд 02.08.2010р. про обслуговув
емiсiї цiнних паперiв якi дематерiалiзуються. Депоновано Глобальний сертифiкат. 31.05.2011р. за рiше
Загальних зборiв товариства внесенi вiдповiднi змiни у найменування пiдприємства. Були внесенi змiн
договору з Депозитарiєм та депоновано Глобальний сертифiкат iз змiнами у найменуваннi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта -iнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22760119

Місцезнаходження

73000 Україна Херсонська Суворовський Херсон Петренко, 18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 579833

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.06.2010

Міжміський код та телефон

(0552)325357

Факс

(0552)325357

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитар
дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

11.08.2010року, вiдповiдно до "Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документа
форми iснування у бездокументарну форму iснування", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з ц
паперiв та фондового ринку вiд 30.06.2000 р. № 98 iз змiнами i доповненнями, прийнято рiшення про
переведення випуску iменних акцiй закритого акцiонерного товариства "Публiчне акцiонерне товарист
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв о
Зберiгача – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафта - Iнвест», з яким укладено договiр № 74
вiд 14.06.2011р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуєт
31.05.2011р. рiшенням Загальних зборiв товариства внесенi вiдповiднi змiни у найменування пiдприєм
Були внесенi змiни до договору зi Зберiгачем Товариства.
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiон"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24119869

Місцезнаходження

73000 Україна Херсонська Днiпровський Херсон м. Херсон, вул. Кiрова, 24

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 572001

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.12.2010

Міжміський код та телефон

0552 49-49-52

Факс

0552 49-49-52

Вид діяльності

дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Здiйснює з 25.05.2012року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (облiгацiй), вiдповiдно д
договору на на ведення реєстру.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма
випуску

1

2

3

4

5

6

21.09.2010

795/1/10

ДКЦПФР

UA 40000090963

Акція проста
бездокументарна
іменна

Номінальна
Кількість
вартість акцій
акцій (штук)
(грн)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

7

8

9

0.01

1674180175

16741805.75

Част
статут
капіта
відсот

10

10

Акцiї товариства на фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за
звітний період
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.11.2008

01/21/2/08

Херсонське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

200000.00

26

Документарні
іменні

5200000.00

11

04.09.2011

96945.65

Да
погаш
облі

1

04.09

Кошти отриманi внаслiдок отримання розмiщення облiгацiй товариство спрямувало на iнвестування, модернiзацiю виробництва.
Джерела погашення облiгацiй - кошти товариства, отриманi в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’я
платежiв. Виплата доходу (процентiв) за облiгацiями здiйснюватиметься Емiтентом . Дохiд за облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiг
вiдповiдно до процентних перiодiв та встановленої на вiдповiдний перiод процентної ставки. Процентна ставка по облiгацiях всiх серiй встановлюється у розмiрi 11
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рiчних у нацiональнiй валютi України. Дохiд (проценти) виплачуються з перiодичнiстю один раз на рiк. Остання виплата доходу (процентiв) здiйснюється одночасн
погашенням облiгацiй. Облiгацiї на фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.

22.01.2009

Опис

01.04.2009

Опис

02.06.2009

Опис

02/21/2/08

Херсонське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

200000.00

17

Документарні
іменні

3400000.00

11

04.11.2011

63388.00

04.11

Кошти отриманi внаслiдок отримання розмiщення облiгацiй товариство спрямувало на iнвестування, модернiзацiю виробництва. Джерела погашення облiгацiй - ко
товариства, отриманi в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Виплата доходу (проц
за облiгацiями здiйснюватиметься Емiтентом . Дохiд за облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до процентних перiод
встановленої на вiдповiдний перiод процентної ставки. Процентна ставка по облiгацiях всiх серiй встановлюється у розмiрi 11,0% рiчних у нацiональнiй валютi Укр
Дохiд (проценти) виплачуються з перiодичнiстю один раз на рiк. Остання виплата доходу (процентiв) здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Облiгацiї на
фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.

03/21/2/08

Херсонське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

200000.00

5

Документарні
іменні

1000000.00

11

09.01.2012

0

09.01

Кошти отриманi внаслiдок отримання розмiщення облiгацiй товариство спрямувало на iнвестування, модернiзацiю виробництва.Джерела погашення облiгацiй - кош
товариства, отриманi в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Виплата доходу (проц
за облiгацiями здiйснюватиметься Емiтентом . Дохiд за облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до процентних перiод
встановленої на вiдповiдний перiод процентної ставки. Процентна ставка по облiгацiях всiх серiй встановлюється у розмiрi 11,0% рiчних у нацiональнiй валютi Укр
Дохiд (проценти) виплачуються з перiодичнiстю один раз на рiк. Остання виплата доходу (процентiв) здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Облiгацiї на
фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.

04/21/2/08

Херсонське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

200000.00

1

Документарні
іменні

200000.00

11

04.03.2012

0

04.03

Кошти отриманi внаслiдок отримання розмiщення облiгацiй товариство спрямувало на iнвестування, модернiзацiю виробництва. Джерела погашення облiгацiй - ко
товариства, отриманi в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Виплата доходу (проц
за облiгацiями здiйснюватиметься Емiтентом . Дохiд за облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до процентних перiод
встановленої на вiдповiдний перiод процентної ставки. Процентна ставка по облiгацiях всiх серiй встановлюється у розмiрi 11,0% рiчних у нацiональнiй валютi Укр
Дохiд (проценти) виплачуються з перiодичнiстю один раз на рiк. Остання виплата доходу (процентiв) здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Облiгацiї на
фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.
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09.10.2009

Опис

Херсонське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

06/21/2/08

200000.00

Документарні
іменні

14

2800000.00

11

04.07.2012

0

04.07

Кошти отриманi внаслiдок отримання розмiщення облiгацiй товариство спрямувало на iнвестування, модернiзацiю виробництва.Джерела погашення облiгацiй - кош
товариства, отриманi в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Виплата доходу (проц
за облiгацiями здiйснюватиметься Емiтентом . Дохiд за облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до процентних перiод
встановленої на вiдповiдний перiод процентної ставки. Процентна ставка по облiгацiях всiх серiй встановлюється у розмiрi 11,0% рiчних у нацiональнiй валютi Укр
Дохiд (проценти) виплачуються з перiодичнiстю один раз на рiк. Остання виплата доходу (процентiв) здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Облiгацiї на
фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi.

2) дисконтні облігації
Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску (штук)

1

2

3

4

5

0

0

0

0

28.04.2014
Опис

Форма існування та Загальна номінальна
форма випуску
вартість (грн)
6

Дата пога
облігац

7
0

8

28.04.2

Не випускались

3) цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

28.04.2014

0

0

0

0

Не визначено

0

Не випускались

Опис

Товариством не випускались

file://banktbk/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1...

24.04.2017 12:51:50

Дат
погаш
обліг

9

30.04.
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XI. Опис бізнесу

Дiюче пiдприємство засноване шляхом приєднання до ЗАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» трьох пiдприємств: ВАТ «Херсонський комбiна
стiнових та в’яжучих матерiалiв», ВАТ «Херсонський завод будiвельних матерiалiв № 1», ВАТ «Херсонське карєроуправлiння будiвельних
матерiалiв». 25 травня 2011року загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про змiну найменування Товариства, у вiдповiдностi до вимог За
України «Про акцiонернi товариства» з закритого акцiонерного товариства «Таврiйська будiвельна компанiя» на публiчне акцiонерне товарист
«Таврiйська будiвельна компанiя».
змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувались.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016рiк становить 145 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiв
та осiб, якi працюють за цивiльно- правовими договорами - 10 осiб. Кiлькiсть працюючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) ста
на 31.12.2016 року становить - 0 особа. Фонд оплати працi за 2016 рiк зменшився вiдносно попереднього року на 336,5тис.грн. до 6627,0тис.гр
пiдприємствi дiє програма навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу з урахуванням , технiчного переоснащення пiдприємства та
впровадження нових технологiй.
Не належить.
Не проводить.
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї у звiтному перiодi не надходило.
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом
господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк Змiна облiкової полiтики вiдбувається, якщо:
- змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України або МСФЗ та МСФО;
- змiняться статутнi вимоги пiдприємства;
- новi (запропонованi й обґрунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрне вiдображення
господарських операцiй.
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Основними принципами складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є :
- принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься
дiючим в осяжному майбутньому),
- принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються, а не тодi коли
отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться).
Фiнансова звiтнiсть компанiї складається вiдповiдно до принципiв фiнансової звiтностi МСБУ: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зi ставн
Товариство продовжує застосовування плану рахункiв, затверджений «Iнструкцiєю про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй» №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi Товариство проводить iнвентаризацiю активiв i зобов'язан
вiдповiдно до Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i докум
i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. N 69 (зi змiнами i доповненнями).
1.Визначення порогу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi
Використання суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi здiйснюється при вимоги, що форми фiнансової звiтностi не встановленi П(С)БО
України.
Кожна суттєва стаття повинна наводитись у фiнансової звiтностi окремо, а несуттєвi статтi слiд об’єднувати з статтями, подiбними по характер
функцiям.
При визначеннi суттєвостi окремих статей за порiг суттєвостi приймається:
• для активiв, зобов'язань, власного капiталу пiдприємства — 5 % суми всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;
• доходiв i витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
• переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їх справедливої вартостi на 10 %;
• визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не бiльше 10 %;
• статей фiнансової звiтностi - 1000 грн.
2. Визнання виручки.
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариства оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйн
оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отрима
з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв.
Для визнання виручки також повиннi дотримуватися такi критерiї.
Продаж товарiв (запасiв). Виручка вiд продажу товарiв (запасiв) визнається, як правило, при вiдвантаженнi, коли iстотнi ризики i вигоди вiд
володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг (робiт). Виручка вiд надання послуг (робiт) визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з
операцiєю. Проте в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або
отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки.
3. Основнi засоби.
Основнi засоби - це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання
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виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби Товариства
облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують
використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбаних, але не введених в
експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затр
пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактични
прямими витратами на їх створення.
Товариство вирiшило задiяти виняток, зазначений у МСФЗ 1, та оцiнила свої основнi засоби в перехiдному балансi за справедливою вартiстю,
була використана як умовна первiсна вартiсть. Товариство провело оцiнку основних засобiв по рах. 103 «будинки та споруди» за допомогою
професiйних оцiнювачiв.
Амортизована сума — це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть об'єкта за вирахуванням його лiквiдацiйної варт
Лiквiдацiйна вартiсть активу — це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв
вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того вiку i стану, у якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого стр
корисного використання.
Комiсiя приймає рiшення, що лiквiдацiйна вартiсть усiх основних засобiв на дату переходу ( 01 сiчня 2012р.) дорiвнює 0, так як є незначною та
несуттєвою при обчисленi суми що амортизується (п. 53 МСБО №16).
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. В
будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховується як змiна облiкової оцiнки.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу i розраховується
використанням прямолiнiйного методу.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або
покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати в тому перiодi, у якому були понесенi.
Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд про
i балансовою вартiстю активу, та визнається у прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво включає затрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних
накладних витрат, безпосередньо пов'язаних iз будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.
Земля, що належить Товариства на правах власностi, не амортизується.
4. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи з кiнцевими строками використання облiковуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються в кiнцi кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними строками використання облiковую
за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання чи вибуття не очiкується економiчних вигод. Дох
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збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включаєт
до звiту про сукупнi доходи та витрати в момент списання.
5. Запаси.
Запаси представленi витратними будiвельними матерiалами, запасними частинами i iншими матерiалами, що використовуються для здiйсненн
господарської дiяльностi, а також обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин:
собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО або середньозваженою.
6. Дебiторська заборгованiсть.
Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської
заборгованостi на пiдприємствi може створюватись резерв сумнiвних боргiв.
7. Резерви
Суму резерву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги по кожному
дебiтору з урахуванням термiну її непогашення.
8. Фiнансовi активи.
Фiнансовi активи Товариства складаються з таких категорiй: 1) оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки (ОСВЧПЗ); 2)
утримуваних до погашення (УДП); 3) що є в наявностi для продажу (НДП); 4) позик, дебiторської заборгованостi та грошових коштiв. Вiднесен
фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей, а також цiлей придбання i вiдбувається в момент їх прийняття до
облiку. Усi стандартнi правочини з купiвлi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення правочину. Стандартнi правочини з
купiвлi або продажу являють собою купiвлю або продаж фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв у строки, установленi нормативни
актами або ринковою практикою.
9. Зобов'язання .
Зобов’язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Пот
кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих то
або послуг.
10. Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки, або як iншi фiнансовi зобов'яза
11. Винагорода працiвникам.
Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської
дiяльностi компанiя сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi
передбаченому законодавством України.
12. Створити забезпечення
Створення забезпечення виплат вiдпусток (резерву вiдпусток) проводиться щомiсячно шляхом розрахунку за формулою :
Рвiдп = Фз.п. * К*Кнарах. :
Фз.п. – фонд заробiтної плати у поточному мiсяцi,
К - коефiцiєнту резервування = Пвiдп. / Пфоп. :

file://banktbk/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1...

24.04.2017 12:51:50

Стр. 32

Пвiдп. – рiчна планова сума на оплату вiдпусток
Пфоп. – рiчна планова сума на оплату працi.
Кнарах. - нарахування ЕСВ =( 100 + % ЕСВ) / 100%
13. Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибут
Витрати з податку на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз суми поточного i вiдстроченого податку н
прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно
податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що наявнiсть
майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкла
податкових зобов’язань.

Основнi види продукцiї, якi виробляє пiдприємство – цегла силiкатна, вапно будiвельне, добуванння щеебеню. Продукцiя пiдприємства
використовується у будiвництвi. Сезоннiсть проведення будiвельних робiт впливає на обсяги збуту продукцiї. Основнi ринки збуту продукцiї –
Херсонська, Миколаївська, Днiпропетровська областi. Основними ризиками в дiяльностi емiтента- вiдсутнiсть довгострокових програм будiвн
у регiонi, яка не дає можливостi планування розширення виробництва продукцiї та ринкiв збуту, залежнiсть вiд постачання сировини (пiсок),
пiдвищення цiн на сировину, природний газ та залiзничнi тарифи, iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Заходи емiтента щодо зменшення
ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту – укладання довгострокових контрактiв на постачання сировини
вiдвантаження основних видiв продукцiї. Основнi конкуренти: ПАТ «Новокаховський завод силiкатної цегли»,Херсонська область, м. Нова Ка
–Херсонський регiон, ПАТ «Силiкат» м. Одеса – Одеський регiон, ПАТ «Ладижинський завод силiкатної цегли» Вiницька область, м.Ладижин
Одеськiй i Миколаївський регiон. Джерела сировини: Захiдно- Тягинське родовище вапнякiв (цех № 3 «Тягинський кар’єр»), Комишанське
родовище глини (цех № 2).Основний постачальник пiску – ТОВ «Георесурси».
Протягом року пiдприємство придбало (у т.ч. полiпшення) основнi засоби на суму 4395 тис. грн., у т.ч.:
- машини та обладнання – 797 тис. грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 44 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 30 тис.грн.
- будинки, споруди та перед.пристрої - 3524тис.грн.

За договором безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги № 1506/2016 вiд 15.06.2016р. укладеним мiж Мазуром Вячеславом Валерiйовиче
ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя" отримано товариством 5103100,00грн. для поповнення обiгових коштiв строком погашення 15.06.2017
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У складi основних засобiв облiковуються:У зв'язку з проведеною трансформацiєю фiнансової звiтностi на МСФЗ станом на 31 грудня 2016 рок
залишкова вартiсть основних засобiв склала 74872тис.грн. (первiсна вартiсть – 141204 тис.грн., знос нарахований в сумi 66332тис.грн.).
У складi основних засобiв облiковуються:
- земельнi дiлянки (первiсна вартiсть – 4463 тис.грн.);
- будiвлi та споруди (первiсна вартiсть – 69372 тис.грн., знос – 28742 тис.грн.);
- машини та обладнання (первiсна вартiсть – 65904 тис.грн., знос – 36399тис.грн.);
- транспортнi засоби (первiсна вартiсть – 654 тис.грн., знос – 537 тис.грн.);
- iнструменти, прилади та iнвентар (первiсна вартiсть – 652 тис.грн., знос – 542 тис.грн.);
- iншi основнi засоби - (первiсна вартiсть – 55 тис.грн., знос – 14 тис.грн.);
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть – 104 тис. грн., знос – 98 тис.грн.).
Протягом року пiдприємство придбало (у т.ч. полiпшення) основнi засоби на суму 4395 тис. грн., у т.ч.:
- машини та обладнання – 797 тис. грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 44 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 30 тис.грн.
- будинки, споруди та перед.пристрої - 3524тис. грн.
Обмежень щодо основних засобiв ПАТ немає

Пiдприємство є залежним вiд законодавчих або економiчних обмежень.Iстотною проблемою є вiдсутнiсть довгострокових договорiв.
Недосконалiсть законодавчої бази, зокрема податкового законодавства та полiтики кредитування мають вплив на стан справ Товариства. Ступ
залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є перш за все
зростання цiн на товари та матерiали, енергоресурси. Як наслiдки економiчної кризи слiд зазначити: недостатнiсть обiгових коштiв, низька
платоспроможнiсть замовникiв та iн. Також вагомий вплив на стан справ є вiдсутнiсть державних програм будiвництва.
Факти виплати штрафних санкцiй за
порушення законодавства на дату складання звiту не застосовувались.

Дiяльнiсть емiтента фiнансування за рахунок власних коштiв, отриманих вiд реалiзацiї виробленої готової продукцiї. Робочого капiталу достат
для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
Укладенi але не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду Товариства вiдсутнi.
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Планується покращити фiнансовий стан товариства за рахунок розширення ринку збуту. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть
емiтента в майбутньому вiдсутнi.
Дослiджень та розробок у звiтному роцi товариство не здiйснювало.

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiр на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ "Таврiйська будiвельна компанiя
судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

1. Виробничого
призначення:

74141

70490

0

0

74141

70409

будівлі та споруди

40286

40630

0

0

40286

40630

машини та обладнання

33555

29505

0

0

33555

29505

152

117

0

0

152

117

148

157

0

0

148

157

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

0

0

0

0

0

0

78604

74872

0

0

78604

74872

транспортні засоби

на кінець пер

земельні ділянки
інші

земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис У складi основних засобiв облiковуються:У зв'язку з проведеною трансформацiєю фiнансової звiтностi на МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року залиш
вартiсть основних засобiв склала 74872тис.грн. (первiсна вартiсть – 141204 тис.грн., знос нарахований в сумi 66332тис.грн.).
У складi основних засобiв облiковуються:
- земельнi дiлянки (первiсна вартiсть – 4463 тис.грн.);
- будiвлi та споруди (первiсна вартiсть – 69372 тис.грн., знос – 28742 тис.грн.);
- машини та обладнання (первiсна вартiсть – 65904 тис.грн., знос – 36399тис.грн.);
- транспортнi засоби (первiсна вартiсть – 654 тис.грн., знос – 537 тис.грн.);
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- iнструменти, прилади та iнвентар (первiсна вартiсть – 652 тис.грн., знос – 542 тис.грн.);
- iншi основнi засоби - (первiсна вартiсть – 55 тис.грн., знос – 14 тис.грн.);
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть – 104 тис. грн., знос – 98 тис.грн.).
Протягом року пiдприємство придбало (у т.ч. полiпшення) основнi засоби на суму 4395 тис. грн., у т.ч.:
- машини та обладнання – 797 тис. грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 44 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 30 тис.грн.
- будинки, споруди та перед.пристрої - 3524тис. грн.
Обмежень щодо основних засобiв ПАТ немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

301730

261799

Статутний капітал (тис.
грн.)

16741.800

16741.800

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

16741.800

16741.800

Опис

З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016р.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснений вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004р.) Визначення варто
чистих активiв проведене за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи ви
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – Поточнi зобов’язання i забезпечення – Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утриманими д
продажу, та групи вибуття.

Висновок

Ввартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдац
емiтента цiнних паперiв вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому роках (вiдповiдно – 301730 тис. грн. та -261799 тис. грн.) суттєво менше
статутного капiталу (16742 тис. грн.).

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

Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

X

5269.00

X

у тому числі:
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Дат
погаш

X
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кредит банку
Зобов'язання за цінними паперами

10.02.2014

3729.0

19

30.04.

X

14867.0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):

X

12600.000

X

X

за облiгацiями

14.11.2008

5200.00

11

04.09.

за облiгацiями

22.01.2009

3400.00

11

04.11.

за облiгацiями

22.01.2009

1000.00

11

04.11.

за облiгацiями

22.01.2009

200.00

11

04.11.

за облiгацiями

22.01.2009

2800.00

11

04.01.

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

2083.0

X

X

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

X

1545

X

X

10.02.2014

3729

19

30.04.

X

4205

X

X

10.02.2014

0

X

30.04.

Податкові зобов'язання

X

3073

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

35250

X

X

Інші зобов'язання

X

422522

X

X

Усього зобов'язань

X

480802

X

X

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

Опис:

Довгостроковi та поточнi зобовязання

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

Основний вид
продукції

1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій формі
(тіс. грн.)

у відсотках до в
реалізованої прод

2

3

4

5

6

7

8

1

вапно будiвельне

12.2 тис.тон

8858.5

12.95

7.1 тис.тон

7508.3

11.09

2

цегла та каменi
силiкатнi

9.5 млн.шт

22176.4

32.41

9.7 млн.шт

22281.8

32.91

3

щебiнь вапняковий
фракцiйний

517.8 тис.тонн

37382.1

54.64

518.8 тис.тонн

37911.7

56.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi витрати

57.44

2

витрати на оплату працi

10.30

3

вiдрахування на соцiальнi заходи

3.94

4

амортизацiя

15.46

5

iншi операцiйнi витрати

12.84

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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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**

98 29.10.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитив

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

Фiрма „Трансаудит

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**

23865010

пр. Шевченка 2, м. Одеса
1463 26.01.2001
98 29.10.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ»

1. Адресат: власники цiнних паперiв, наглядова рада та правлiння емiтента
Публiчне акцiонерне товариство "ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ", код за ЄДРПОУ 32702078, вул. Адмiрала Макарова, буд. 203, м. Херсон, Херсонська обл.,73011, т
(0552)290014; електронна пошта tbk@tbk.ks.ua, дата державної реєстрацiї - 23.12.2003 р., дата реєстрацiї публiчним акцiонерним товариством (дата внесення останнiх змiн до ст
– 22.08.2014 р.; основнi види дiяльностi:
23.61 – виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
08.11 – добування декоротивного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю;
08.12 – добування пiску, гравiю, глин i каолiну;
46.19 – дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
56.29 – постачання iнших готових страв;
36.00 – забiр, очищення та постачання води.,
чисельнiсть акцiонерiв – 1994 осiб, працiвникiв – 145 осiб.
2. Вступний параграф

2.1. Опис аудиторської перевiрки (звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв)
Нами згiдно вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi, МСА) виконано аудит фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ» в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12. 2016 р., Звiту про фiнансовi результати
про сукупний дохiд) за 2016 р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 р., Звiту про власний капiтал за 2016 р., а також пояснювальних Примiток до цiєї звiт
2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв

file://banktbk/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1...

24.04.2017 12:51:50

Стр. 40

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за:
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання;
- застосування обґрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;
- дотримання вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi, МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансового звiту;
- пiдготовку фiнансового звiту згiдно МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли так
припущення не буде правомiрним;
- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва;
- розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi;
- вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для захисту активiв товариства;
- виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.

2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит здiйснено вiдповiдно до положень М
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить су
перекручень та викривлень.
Аудит передбачає здiйснення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття i фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур визначається судж
аудитора, включно щодо оцiнки ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи iнших процедур при викона
оцiнки ризикiв аудитором дослiджуються заходи внутрiшнього контролю, пов’язанi з складанням та достовiрним поданням акцiонерним товариством фiнансової звiтностi, що н
достовiрну та справедливу iнформацiю. Пiд час аудиту отримано пояснення, вiдповiдi, що стосуються предмету перевiрки, зокрема, письмовi запевнення управлiнського персон
(МСА 580 "Письмовi запевнення") та письмовi пiдтвердження управлiнського персоналу (МСА 500 "Аудиторськi докази"). Аудит мiстить також оцiнку вiдповiдностi використа
облiкової полiтики, прийнятнiсть виконаних управлiнським персоналом облiкових оцiнок та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
3. Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансових звiтiв
3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної модифiкованої думки
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, яка проводилась станом на 01 листопада 2016 р. зг
наказом вiд 04 жовтня 2016 р. № 111/01-1, в зв’язку з тим, що договiр на аудит було укладено пiсля її проведення. В товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiс
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Але, оскiльки ми не проводили iнвентаризацiю, не спостерiгали за ходом її проведення, що воно того вимагає МСА 500, а будь-якi iншi
аудиторськi процедури (опитування та iншi) не можуть бути використанi замiсть iнвентаризацiї ми не можемо дати повної аудиторської гарантiї стосовно залишкiв основних зас
сумi 74872 тис. грн.
3.1.2. Iншi факти та обставини, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi.
Станом на дату складання фiнансової звiтностi в товариствi мались дебiтори, з якими пiдтвердження заборгованостей актами звiряння не було здiйснено, що може вплинути на
достовiрнiсть фiнансової звiтностi.
Крiм того, класифiкацiя фiнансових iнвестицiй у фiнансовiй звiтностi ПАТ не вiдповiдає нормативним вимогам, оскiльки, частка ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» у стату
капiталi ТОВ ПКФ «Бинокс-Прим, ЛТД» складає 100% (згiдно статуту ТОВ ПКФ «Бинокс-Прим, ЛТД»), тому фiнансовi iнвестицiї у сумi 533 тис.грн. потрiбно вiдображати у ба
по рядку 1030 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi» та на дату балансу вiдображати за вартiстю, що визначається з урахуванням з
загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування.
Також, станом на дату складання фiнансової звiтностi в товариствi мались незавершенi судовi справи.
3.2. Умовно-позитивна думка
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На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попереднiх параграфах i якi не мають всеохоплюючого впливу, фiнансова звiтнiсть вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ» та його фiнансовi результати i рух грош
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до вимог МСФЗ. Валюта балансу – 179072 тис. грн. та фiнансовi результати звiтного року ( чистий дохiд 77667 тис. гр
чистий збиток -39931 тис. грн.), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються.
4. Iнша допомiжна iнформацiя
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
За приписами частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерн
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту
встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiд
емiтента цiнних паперiв вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому роках (вiдповiдно – 301730 тис. грн. та -261799 тис. грн.) суттєво менше статутного капiталу (16742
грн.).
4.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Параграфом 1 МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть
аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформа
ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ» є скла
частиною Додатку 38 до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.201
N 2180/24712. Вказана звiтнiсть також подається до органiв державної податкової служби.
Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i будь-яких суттєвих невiдповiдностей та/або розбiжностей не iдентифiковано.
4.3. Виконання товариством значних правочинiв
За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини першої статтi 70 того ж закону рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послу
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. Ста
акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчине
значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв.
Аудитом встановлено, що в звiтному роцi товариство не здiйснювало значних правочинiв
4.4. Стан корпоративного управлiння

Корпоративне управлiння це система вiдносин мiж виконавчим органом товариства, його радою, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Корпоративне управлiння окре
межi, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть ефективної системи корпоративного
управлiння збiльшує вартiсть капiталу, емiтенти заохочуються до бiльш ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання.
Внаслiдок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, згiдно з положеннями Закону України "П
акцiонернi товариства" аудитор може сформулювати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам статуту;
- вiдповiдного вiдображення iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства
складається згiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 03.12. 2013 р. N 2826 зi змiнами та
доповненнями № 1250 вiд 23.09.2014, № 1713 вiд 16.12.2014, № 1348 вiд 01.09.2015 р., № 410 вiд 12.04.2016 р.,№ 923 вiд 14.09.2016 р.
4.5. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яки
вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в акцiонерному товариствi н
iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
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5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
5.1. Фiрма „Трансаудит” у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄДРПОУ 23865010)
5.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за N 1463 видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01. 2001 р. N 98 та чинне д
29.10. 2020 р.
5.3. Мiсцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.
6. Дата i номер договору на проведення аудиту – договiр вiд 08.02.2017 р. № 1710-К
7. Дата початку та дата закiнчення аудиту – вiдповiдно 08.02.2017 р. – 10.03.2017 р.
8. Незалежний аудитор, директор фiрми “Трансаудит”
Кравченко Т.В.
(Сертифiкат АПУ серiї А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.)
9. Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) – 10.03.2017 р.
М.П.

ДОДАТОК
Звiт щодо дотримання законодавчих та нормативних актiв з бухгалтерського облiку та аналiз фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬ
КОМПАНIЯ»

1. Стан бухгалтерського облiку у товариствi
Суб’єктом аудита виконувався бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральному вимiрi та в узагальненому грошовому вир
шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк ґрунтувався на засадах МСФЗ. Пiдставою для бухгалтерського облiку
господарських операцiй були первинна документацiя, всi данi, що зафiксованi в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку шляхом подвiйного запису. Стан перв
документiв та облiкових реєстрiв добрий. Отже, є аналiтична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлiнських рiшень та формування фiнансової, податково
статистичної звiтностi.
Аудитором дослiдженi питання, сформульованi МСА 510 „Перше завдання – залишки на початок перiоду”, i з огляду на аудиторський висновок за 2015 р., незмiннiсть облiково
полiтики та ретельне порiвняння рядкiв форм фiнансової звiтностi, встановлено, що початковi (2016 р.) залишки по рахунках товариства є достовiрними.
Облiкова полiтика товариства (вiдповiдно до вимог статтi 1 Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть” та МСФЗ, як сукупнiсть принципiв, методiв i про
що використовуються товариством в поточному облiку та для складання i подання фiнансової звiтностi. Вона була визначена наказом по товариству вiд 04.01.2016 р. N 01/01-2,
до неї не вносилися протягом 2016 року та не були врахованi вимоги положень МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
За пп.3-4 стандарту:
необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом є питанням судження.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональ
валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платеж
навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей рiвень.
Зведений iндекс iнфляцiї за 2014-2016 рр. в Українi становив 101.17%, а тому за нормами МСБО 29 постало питання про iндексацiю монетарних статей звiтностi акцiонерного
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товариства. З огляду на короткостроковiсть бiльшостi фiнансових iнструментiв товариства згiдно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхiднiсть перераховувати
фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом є питанням судження") прийнято рiшення утриматися вiд iндексацiї.
Складання i надавання користувачам фiнансової звiтностi робилось своєчасно. Звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнi, при цьому данi в звiтностi наведенi iз
заокругленням до цiлих тисяч гривень.
Товариство застосовувало загальну систему оподаткування.
Показники в звiтних формах товариства узгодженi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi фiнансових звiтiв, затверджених наказом Мiнфiну вiд 11
2013 р. № 476 зi змiнами, затвердженими наказами вiд 30.12. 2013 р. № 1192 та вiд 05.04. 2014 р. № 401.
Вбачається, що поточний бухгалтерський облiк, який є пiдґрунтям для складання фiнансової звiтностi, з певними обмеженнями був повним та вiдповiдав приписам Закону Укра
“Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” та чинним МСФЗ.
2. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi
Аналiз показникiв фiнансового стану товариства виконано в таблицi, при цьому показники лiквiдностi та платоспроможностi обчислено станом на 31.12. 2016 р., а показники
рентабельностi - за 2016 р.
Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2016р. (за 2016 р.) Оптимальне значення
1.Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Загальної лiквiдностi або покриття
Пiдсумок роздiлiв II - III активу
К1.1= ------------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi всiма активами.
1.2. Термiнової або швидкої лiквiдностi
Пiдсумок роздiлiв II - III активу – рядки (1100-1110)
К1.2= ---------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
визначає, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi швидколiквiдними активами.
1.3. Абсолютної або критичної лiквiдностi
Грошовi кошти та їх еквiваленти (код рядку 1165)
К1.3= -----------------------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
характеризує можливiсть виконувати поточнi зобов’язання за рахунок найбiльш лiквiдних активiв (грошових коштiв).
0,13

0,1

0

бiльше 2,0
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1,0-2,0

0,25 – 0,5
2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або фiнансування
( покриття зобов’язань власним капiталом)
Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
К2= --------------------------------------------------Пiдсумок I роздiлу пасиву
розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв, характеризує залежнiсть вiд залучених коштiв
-1,6
менше 1,0
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)
I роздiл пасиву балансу
К3= ----------------------------------Всього за активами балансу
характеризує незалежнiсть фiнансового стану вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел
-1,7
0.25-0,5
4. Рентабельнiсть собiвартостi
(код рядку 2350/2355 ф.2)
К4= -------------------------------------------- х 100%
(код рядку 2050 ф. 2)
показує прибутковiсть/збитковiсть собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
-0,66
5. Рентабельнiсть реалiзацiї
(код рядку 2350/2355 ф.2 )
К5= -----------------------------------------х 100%
(код рядку 2000 ф. 2)
визначає прибутковiсть/збитковiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
-0,5
5. Рентабельнiсть активiв
(код рядку 2350/2355 ф.2 )
К5= ------------------------------------------------х 100%
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2)
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дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв, тобто показує, скiльки гривень прибутку/збитку заробила кожна гривня активiв
-0,23
бiльше 0

З таблицi вбачається, що фiнансовий стан емiтента в звiтному роцi був незадовiльним, товариство працювало збитково. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичн
фiнансовий стан товариства.
Протягом звiтного року не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Маються пiдстави для (вiдповiдно до МСА 570 "Безперервнiсть") висловлення думки про можливiсть безупинного функцiонування товариства як суб’єкта господарювання.
Директор фiрми Трансаудит”, незалежний аудитор Кравченко Т.В.
10.03. 2017 р.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

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

0

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Нi

нi
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

в складi Наглядової ради комiтети не створюв
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Інші (запишіть)

НI

нi
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Яким чином 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)

нi

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): нi

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
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Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)

нi

так, створено реві
комісію

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

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи
виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори
Наглядова рада
акціонерів
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Виконавчий
орган

Не належить
компетенції жод
органу

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Ні

Ні
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Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладе
договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

X

Положення про виконавчий орган, Положенн
посадових осiб акцiонерного товариства, Поло
про акцiї акцiонерного товариства, Положенн
порядок розподiлу прибутку вiдсутнi i буд
розробленi у разi потреби.
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних
паперів

Документи надаються
для ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються на
запит
акціонера

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація
розміщується
власній інтерн
сторінці акціоне
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останн
трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
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Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

дирекцiя

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено у звязку з закiнченн
дiяльностi попереднього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X

Перевiрку фiнансово- господарської дiльно
здiйснювала ревiзiйна комiсiя.
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

для звiту ревiзiйної комiсiї на щорiчних загал
зборах акцiонерiв

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управлі
чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх
років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; я
органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так
Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товари
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

2017 | 01 |

за ЄДРПОУ

32702078

за КОАТУУ

651013660

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

120
23.61

145

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

73011, м.Херсон, вул.Адмiрала Макарова, 203

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

На дату перехо
міжнародні стан
фінансової звіт

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

19632

19088

0

первісна вартість

1001

24393

24410

0

I. Необоротні активи
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накопичена амортизація

1002

4761

5322

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

19232

17309

0

Основні засоби:

1010

78604

74872

0

первісна вартість

1011

138419

141204

0

знос

1012

59815

66332

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

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

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4133

4205

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

680

638

0

Відстрочені податкові активи

1045

1154

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

123435

116112

0

Запаси

1100

13442

15685

0

Виробничі запаси

1101

7192

9422

0

Незавершене виробництво

1102

567

896

0

Готова продукція

1103

1657

1339

0

II. Оборотні активи
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Товари

1104

4026

4028

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

4420

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

21039

44618

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

454

214

0

з бюджетом

1135

45

45

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

45

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1383

831

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

351

48

0

Готівка

1166

1

20

0

Рахунки в банках

1167

350

28

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

803

1519

0

Усього за розділом II

1195

41937

62960

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

165372

179072

0
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На дату перехо
міжнародні стан
фінансової звіт

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

16742

16742

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

24802

24802

0

Додатковий капітал

1410

19618

19061

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-322961

-362335

0

Неоплачений капітал

1425

(0 )

(0 )

(0 )

Вилучений капітал

1430

(0 )

(0 )

(0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-261799

-301730

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

5269

3729

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

288010

321809

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

Пасив
I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

293279

325538

0

Короткострокові кредити банків

1600

667

0

0

Векселі видані

1605

2267

2083

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

14515

15079

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2000

3073

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1208

1123

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1202

1258

0

за одержаними авансами

1635

4785

9084

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

194

415

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

107721

122482

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
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Усього за розділом IІІ

1695

133892

155264

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

165372

179072

0

Примітки
Керівник

Малоок О.В.

Головний бухгалтер

Травiна Я.Б
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 |

32702078

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний періо
попереднього року

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

2000

77667

60985

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

( 60158 )

( 45428 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0 )

(0 )

Валовий:
прибуток

2090

17509

15557

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

Стаття
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Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3283

3573

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

Адміністративні витрати

2130

( 7808 )

( 6942 )

Витрати на збут

2150

( 3336 )

( 1683 )

Інші операційні витрати

2180

( 5827 )

( 11441 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0 )

(0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0 )

(0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

3821

0

збиток

2195

(0 )

( 936 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

341

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 257 )

( 335 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0 )

(0 )

Інші витрати

2270

( 42682 )

( 112725 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 38777 )

( 113996 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1154

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0
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збиток

2355

( 39931 )

( 113996 )

Код рядка

За звітний період

За аналогічний періо
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

10

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

557

453

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

557

453

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

557

453

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

39374

113543

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

28317

35609

Витрати на оплату праці

2505

6733

6390

Відрахування на соціальні заходи

2510

1478

2446

Амортизація

2515

8393

9585

Інші операційні витрати

2520

30995

7962

Разом

2550

75916

61992

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1674180175

1674180175

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1674180175

1674180175

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.2385

0.6809
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.02385

0.06809

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник

Малоок О.В.

Головний бухгалтер

Травiна Я.Б
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 |

32702078

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний періо
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

93275

73584

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

0

404

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

177

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4599

635

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 93145 )

( 59492 )

Праці

3105

( 3621 )

( 4572 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1798 )

( 2475 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4721 )

( 3771 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0 )

(4 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 931 )

( 1073 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 3790 )

( 2694 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0 )

(0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0 )

( 19 )

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

( 1009 )

( 10571 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-6343

2742

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

125

0

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

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
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Стр. 69

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 72 )

( 164 )

необоротних активів

3260

( 396 )

(0 )

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

-343

-164

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

25930

12644

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

12381

2486

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0 )

(0 )

Погашення позик

3350

25563

12644

Сплату дивідендів

3355

(0 )

(0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0 )

(0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0 )

(0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(0 )

(0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0 )

(0 )

Інші платежі

3390

( 6365 )

( 5224 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

6383

-2738

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-303

-160

Залишок коштів на початок року

3405

351

511

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

48

351

Примітки

Примiтки

Керівник

Малоок О.В.

Головний бухгалтер

Травiна Я.Б.
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Стр. 71

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 |

32702078

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний період попереднього ро

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Стр. 72

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості
за продукцію, товари, роботи, послуги
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Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

Примітки

Примiтки

Керівник

Малоок О.В.

Головний бухгалтер

Агатьєва Н.В.
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Стр. 75

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"

2017 | 01 |

за ЄДРПОУ

32702078

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

16742

24802

19618

0

322961

0

0

2617

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

16742

24802

19618

0

322961

0

0

2617

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

39931

0

0

399
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Всьо

Стр. 76

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

557

0

557

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

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
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відповідно до
законодавства
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

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу
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Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

557

0

39374

0

0

399

Залишок на
кінець року

4300

16742

24802

19061

0

362335

0

0

3017

Примітки

Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Порядок розподiлу накопич
прибутку визначається зборами акцiонерiв.

Керівник

Малоок О.В.

Головний бухгалтер

Травiна Я.Б.
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Стр. 79

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток

Публiчне акцiонерне товариство « Таврiйська будiвельна компанiя »
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ ЗА 2016р.
I. Iнформацiя проТовариство
Публiчне акцiонерне товариство «Таврiйська будiвельна компанiя» (ПАТ «ТБК») перебуває за адресою: м.Херсон, вул. Адмирала Макарова, 20
ЕДРПОУ 32702078. Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради 23.12.2003 року за №12241200000000245. Дата
номер останньої реєстрацiйної дiї – 31.05.2011р. № 14991050019000509. Остання реєстрацiйна дiя було здiйснено вiдповiдно до вимог Закону
України «Про акцiонернi товариства» зв’язку зi змiною найменування Закритого акцiонерного товариства «Таврiйська будiвельна компанiя».
Види дiяльностi Товариства:
23.61 – виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
08.11 – добування декоротивного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю;
08.12 – добування пiску, гравiю, глин i каолiну;
46.19 – дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
56.29 – постачання iнших готових страв;
36.00 – забiр, очищення та постачання води.
II. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
1. Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
У вiдповiдностi до Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» с 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). У вiдповiдностi до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстат
07.12.2011 року публiчнi акцiонернi товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р.
Керiвництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складалася за рiк, який
закiнчився 31.12.13 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи 2011 p., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облi
України.
2. Основи подання фiнансової звiтностi .
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положе
(стандартiв) бухгалтерського облiку, iншими нормативними актами, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова
звiтнiсть згiдно МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов’язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi
Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (корегування) статей фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог
Мiжнародних стандартiв.
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Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснює оцiнку активiв, зобов’язань i витрат на основi принципу
обачностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ потребує використання деяких важливих бухгалтерських оцiнок, а також потребує вiд управлiнськог
персоналу професiйних суджень.
В цих примiтках до фiнансової звiтностi розкривається iнформацiя про основнi корегування у вiдповiдностi до МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Звiтнiсть подано в тисячах гривень.
III. Iстотнi положення облiкової полiтики
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), по принципу облiку за первiсн
вартiстю. Основнi принципи облiкової полiтики, застосованої при пiдготовцi фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи облiкової полiт
послiдовно використовувались на протязi всiх звiтних перiодiв.
Визначення порогу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi
Наказом про облiкову полiтику пiдприємства та про органiзацiю бухгалтерського облiку вiд 04.01.2016 року № 01/01-2 визначено, що при склад
фiнансової звiтностi застосовується кордон iстотностi в розмiрi 100 грн.
Основнi засоби.
Основнi засоби - це матерiальнi активи Товариства, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використанн
виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби Товариства
облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують
використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбаних, але не введених в
експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затра
пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичним
прямими витратами на їх створення.
Товариство вирiшило задiяти виняток, зазначений у МСФЗ 1, та оцiнила свої основнi засоби в перехiдному балансi за 2012 рiк за справедливою
вартiстю, яка була використана як умовна первiсна вартiсть. Товариство провело оцiнку основних засобiв по рах. 103 «Будинки та споруди» за
допомогою професiйних оцiнювачiв.
Амортизована сума — це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть об'єкта за вирахуванням його лiквiдацiйної варто
Лiквiдацiйна вартiсть активу — це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв
вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того вiку i стану, у якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого стр
корисного використання.
Комiсiя приймає рiшення, що лiквiдацiйна вартiсть усiх основних засобiв на дату переходу ( 01 сiчня 2012р.) дорiвнює 0, так як є незначною та
несуттєвою при обчисленi суми що амортизується (п. 53 МСБО №16).
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї може переглядатися на кiнець кожного фiнансового ро
Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховується як змiна облiкової оцiнки.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу i розраховується
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використанням прямолiнiйного методу.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або
покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище крит
капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати в тому перiодi, у якому були понесенi.
Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд про
балансовою вартiстю активу, та визнається у прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво включає затрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накл
витрат, безпосередньо пов'язаних iз будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.
Земля, що належить Товариства на правах власностi, не амортизується.
Продовження тексту приміток

Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи з кiнцевими строками використання облiковуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються в кiнцi кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними строками використання облiковуют
вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання чи вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохi
збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включаєть
звiту про сукупнi доходи та витрати в момент списання.
Запаси.
Запаси представленi витратними будiвельними матерiалами, запасними частинами i iншими матерiалами, що використовуються для здiйсненн
господарської дiяльностi, а також обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин: собiвар
та чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО i по iдентифiкованiй вартостi для малоцiнних предм
Виробничi запаси – сировина, основнi та допомiжнi матерiали, що використовуються для виробництва продукцiї та забезпечення виробничого
процесу.
Незавершене виробництво - продукцiя, що знаходиться у виробництвi, оцiнюється по методу планової (нормативної) виробничої собiвартостi з
урахуванням степенi готовностi на певнiй стадiї виробництва.
Готова продукцiя облiковується в балансi по собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть.
Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова.
Дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, пiдтвердженням якої є ринкова вартiсть товарiв, робiт, послуг (цiна
операцiї). Надалi дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) оцiнюється за справедливою вартiстю за вирахуванням резерву.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв за методом абсолютної суми
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сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включається сума передплати за товари (роботи, послуги), яка облiковується за первiсною вартiст
заборгованiсть працiвникiв по позиках та iнша заборгованiсть. Передплата вiдноситься в категорiю довгострокової, якщо товари та послуги по
передплатi будуть отриманi через рiк чи пiзнiше, або коли передплата здiйснена за актив, який пiсля первiсного визнання буде вiднесено в кате
необоротних активiв. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари або послуги по передплатi не будуть отриманi, балансова вартiсть передпл
зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, на банкiвських рахунках. Звiт про рух грошових коштiв складено прямим
методом.
Резерви.
Суму резерву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги по кожному
дебiтору з урахуванням термiну її непогашення.
Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти можуть бути представленi iнвестицiями, позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами, короткотермiн
депозитами, а також дебiторською та кредиторською заборгованiстю по торгових операцiях, яка виникає в зв’язку з господарською дiяльнiстю.
Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв. Справедливу
вартiсть при первiсному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї.
Всi операцiї по придбанню та продажу фiнансових iнструментiв, якi передбачають поставку на протязi перiоду, визначеного законодавством аб
умовами ринку (договори купiвлi-продажi) визнаються на дату операцiї. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при
змiна вартостi мiж датою виникнення зобов’язання i датою розрахунку не визнається для активiв, якi облiковуються за первiсною або
амортизованою вартiстю.
Векселя.
Розрахунки за окремими закупками проводились векселями, якi представляють собою договiрнi борговi iнструменти. Товариство випустило пр
довгостроковi векселя в якостi платiжних iнструментiв, якi постачальник може продавати на вторинному ринку. Справедлива вартiсть випуще
цiнних паперiв визнається на дату укладення угоди. Перерахування справедливої вартостi на дату звiтностi за дисконтованою вартiстю майбут
грошових потокiв з використанням методу ефективної процентної ставки Товариство не здiйснює.
Зобов'язання .
Зобов’язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Пот
кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих то
або послуг.
Принцип первiсного визнання та оцiнки кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та iншої кредиторської заборгованостi вiдпо
принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаному вище. Передплати отриманi визнаються за первiсно отриманими
сумами та враховуються у звiтностi в складi iншої кредиторської заборгованостi. Довгострокова кредиторська заборгованiсть пiдлягає переоцiн
використанням методу ефективної процентної ставки, якщо не порушується принцип обачностi - зобов’язання не повиннi бути заниженi, а акти
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завищенi.
Винагорода працiвникам.
Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської
дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України. Та
Товариство сплачує в державний пенсiйний фонд встановленi пенсiйнi виплати, якi передбачають вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвн
шкiдливими та небезпечними умовами працi.
Забезпечення.
Створення забезпечення оплати вiдпусток (резерву вiдпусток) проводиться щомiсячно у розмiрi 10% вiд фонду оплати працi за поточний мiсяц
Власний капiтал.
Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв.
Визнання доходiв та витрат.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi будуть отриманi в результатi продажу i показанi у звiтностi бе
податку на додану вартiсть. Дохiд вiд наданих робiт (послуг) визнається з урахуванням степенi завершеностi операцiї на дату звiтностi.
Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає виробничу собiвартiсть продукцiї, яка була реалi
на протязi звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат.
Наказом про облiкову полiтику пiдприємства та про органiзацiю бухгалтерського облiку вiд 05.01.2015 року № 01/01-1 встановлено перелiк i ск
постiйних загальновиробничих витрат та перелiк i склад змiнних загальновиробничих витрат.
Визнання фiнансових доходiв та витрат.
Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати по позиках, доходи вiд безоплатного користування фiнансовою позикою, процентн
доходи по вкладених коштах, а також прибутки i збитки вiд курсових рiзниць при переоцiнцi позикових коштiв та вiдсоткiв. Витрати по позика
вiдносяться на придбання (створення) основних засобiв, капiталiзуються. Всi iншi процентнi витрати вiдносяться на витрати звiтного перiоду.
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахувань.
Продовження тексту приміток

Перелiк пов'язаних сторiн.
Згiдно п.3 «Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", затверджено Наказом Мiнiстерст
фiнансiв України вiд 18 червня 2001 р. N 303:
Пов'язаними сторонами вважаються:
3.1 пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
3.2 пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльн
а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Перелiк пов'язаних сторiн визначається пiдприємством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутностi над
формою).
Вiдносини мiж пов'язаними сторонами це, зокрема, вiдносини:
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- материнського (холдингового) i його дочiрнiх пiдприємств;
- спiльного пiдприємства i контрольних учасникiв спiльної дiяльностi;
- пiдприємства-iнвестора i його асоцiйованих пiдприємств;
- пiдприємства i фiзичних осiб, якi здiйснюють контроль або мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також вiдносини цього пiдприємства
близькими членами родини кожної такої фiзичної особи;
- пiдприємства i його керiвника та iнших осiб, якi належать до провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, а також близьких членiв род
таких осiб.
Операцiї пов'язаних сторiн - передача активiв або зобов'язань однiєю пов'язаною стороною iншим пов'язаним сторонам.
Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi пiдприємства.
Перелiк пов'язаних сторiн ПАТ наведено у таблицi.
N
з/п Найменування (П. 1. Б. — для фiзичних осiб)
пов'язаної сторони Код ЄДРПОУ (IПН - для фiзичних осiб) Статус пов'язаної особи
1. Мазур В’ячеслав Валерiйович 2581700211 Акцiонер який володiє 38,62% статутного фонду товариства
2. Мазур Валерiй Леонiдович 1454507454 Акцiонер який володiє 32,12% статутного фонду товариства
IV. Iстотнi судження у процесi застосування облiкової полiтики
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства висловило певнi професiйнi думки стосовно оцiночних значень i допущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ потребує вiд управлiнського персоналу здiйснювати вiдповiднi припущення, судження i оц
якi впливають на звiтнi суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв
експлуатацiї, знецiнення основних засобiв. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйної думки
керiвництва, яка заснована на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бе
уваги умови передбачуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться цi активи. Змiна буд
iз цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Крiм того припущення вiдносяться до визнання забезпечень та резервiв, оцiнки фiнансових iнструментiв, у вiдношеннi яких вiдсутня iнформац
активному ринку, знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi, визнання вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань,
операцiй iз зв’язаними сторонами вiдносно визначення ринкових цiн, а також при визначеннi окремих принципiв облiкової полiтики. Всi судже
та оцiнки основанi на факторах, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони визначаються на пiдставi найбiльш вiрогiдного результату майбутньо
розвитку бiзнесу, включаючи ситуацiю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках бiзнес-середовища.
Серед iншого обговорюється правомiрнiсть застосування допущення щодо спроможностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ухвало
Господарського суду Херсонської областi вiд 24.12.2014 року було порушена справа про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства
«Таврiйська будiвельна компанiя» з забороною боржнику (ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя») та органу, уповноваженому управляти майн
Боржника, приймати рiшення щодо лiквiдацiї, реорганiзацiї, а також вiдчужувати основнi засоби та предмети застави.
V. Пояснення до деяких статей фiнансової звiтностi.
1. Облiк необоротних активiв
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1.1. Основнi засоби.
Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдал
особах.
Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має у своєму розпорядженнi основнi засоби первiсною вартiстю – 141204 тис. грн. зi зносом у су
66332 тис.грн.
У складi основних засобiв облiковуються:
- земельнi дiлянки (первiсна вартiсть – 4463 тис.грн.);
- будiвлi та споруди (первiсна вартiсть – 69372 тис.грн., знос – 28742 тис.грн.);
- машини та обладнання (первiсна вартiсть – 65904 тис.грн., знос – 36399 тис.грн.);
- транспортнi засоби (первiсна вартiсть – 654 тис.грн., знос – 537 тис.грн.);
- iнструменти, прилади та iнвентар (первiсна вартiсть – 652 тис.грн., знос – 542 тис.грн.);
- iншi основнi засоби - (первiсна вартiсть – 55 тис.грн., знос – 14 тис.грн.);
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть – 104 тис. грн., знос – 98 тис.грн.).
Протягом року пiдприємство придбало (у т.ч. полiпшення) основнi засоби на суму 4395 тис. грн., у т.ч.:
- будiвлi та споруди -3524 тис. грн.,
- машини та обладнання – 797 тис. грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 44 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 30 тис.грн.
Вибуло за звiтний перiод основних засобiв з первiсною вартiстю 1610 тис. грн. та зносом 1314 тис. грн.
1.2. Нематерiальнi активи.
Станом на кiнець звiтного перiоду пiдприємство має у своєму розпорядженнi нематерiальнi активи з первiсною вартiстю 24410 тис. грн. i
зношуванням 5322 тис. грн.
Протягом року пiдприємство придбало нематерiальних активiв (програмне забезпечення) на суму 18 тис. грн.
Вибуло за звiтний перiод нематерiальних активiв (програмне забезпечення) з первiсною вартiстю 1 тис. грн. та зносом 1 тис. грн.
До складу нематерiальних активiв включенi права на користування надрами, лiцензiї та програмнi забезпечення.
Основна сума нематерiальних активiв первiсною вартiстю 24382 тис. грн. складається з права користування Захiдно-Тягинським родовищем
вапняку, площею 104 га згiдно акту передачi вапнякiв вiд 27.04.2006 р. вiд ЗВТ “Укргеолбудм” в користування ЗАТ “ТБК”. Незалежну оцiнку
Захiдно-Тягинського родовища вапняку станом на 01.10.2007 року здiйснювало ПП “Профiт”(сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 4357
15листопада 2005р.)
1.3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї .
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у розмiрi 17309 тис.грн. станом на кiнець звiтного року складаються з:
- капiтального будiвництва – 13168 тис.грн.,
- придбання (виготовлення) основних засобiв – 4141 тис.грн.
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1.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Пiдприємство має у своєму розпорядженнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi пiдприємства у розмiру 4205 тис. грн., зокрема:
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на суму 605 тис.грн. - внесок до статутного капiталу (корпоративних прав) ТОВ ПКФ « Бинокс-Прим, ЛТД
згiдно договорiв ВВО №156523 и ВВО №156520 от 12.11.04р.
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на суму 3600 тис. грн.. - внесок до статутного капiталу ТОВ ТБК Львiв.
2. Облiк оборотних активiв
Станом на 31 грудня 2015 року Товариство має у своєму розпорядженнi оборотнi активи загальною сумою 62960 тис.грн., у т.ч.:
2.1..Запаси на 31 грудня були наступними (тис.грн.):
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Виробничi запаси 7192 9422
Незавершене виробництво 567 896
Готова продукцiя 1657 1339
Товари 4026 4028
Разом 13442 15685
2.2. Векселi одержанi станом на 31 грудня були наступними (тис.грн.):
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Векселi одержанi 4420 0
Разом 4420 0
2.3. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня поточна були наступними
(тис.грн.):
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21039 44618
Резерв сумнiвних боргiв 0 0
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 21039 44618
Розрахунки за виданими авансами 454 214
Розрахунки з бюджетом 45 45
у тому числi з податку на прибуток 0 45
Iнша поточна заборгованiсть 1383 831
Iншi оборотнi активи 803 1519
Разом дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть 23724 47227
2.4. Грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31 грудня були наступними (тис.грн.):
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Готiвка 1 20
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Рахунки в банках 350 28
Разом 351 48
3. Облiк довгострокових зобов’язань
Станом на 31 грудня фiнансовi зобов’язання складались iз наступних компонентiв:
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Довгостроковi кредити банкiв 5269 3729
Iншi довгостроковi зобов’язання 288010 321809
Разом 293279 325538
4. Облiк поточних зобов'язань
Поточнi зобов'язання на 31 грудня були наступними (тис.грн.):
на 31.12. 2015р. на 31.12. 2016р.
Короткостроковi кредити банкiв 0 667
Векселi виданi 2267 2083
Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 14515 15079
За розрахунками з бюджетом 2000 3073
За розрахунками зi страхування 1208 1123
За розрахунками з оплати працi 1202 1258
За одержаними авансами 4785 9084
Поточнi забезпечення 194 415
Iншi поточнi зобов’язання 107721 122482
Разом 133892 155264
5. Акцiонерний капiтал.
Зареєстрований капiтал Товариства, оголошений вiдповiдно до Уставу становить 16741801,75 (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот сорок одна тисяч
вiсiмсот одна гривня.75 коп.). Склад i структура зареєстрованого капiталу визначається простими акцiями в кiлькостi 1674180175 (Один мiльяр
шiстсот сiмдесят чотири мiльйона вiсiмдесят тисяч сто сiмдесят п’ять) штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,01 грн.
Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю.
Додаткового випуску акцiй в 2016 роцi не було. Змiн статутного фонду не було.
Акцiй, якi належать Державi не має.
6.Фiнансовi результати.
Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється з урахуванням вимог П(с)БО №15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнфiну Україн
29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.
Фiнансовi результати пiдприємства у 2015 та 2016 роках були наступними (тис.грн.):
За 2015р. За 2016р.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 60 985 77667
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Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (45 428) (60158)
Валовий прибуток (збиток) 15557 17509
Iншi операцiйнi доходи 3573 3283
Адмiнiстративнi витрати (6942) (7808)
Витрати на збут (1683) (3336)
Iншi операцiйнi витрати (11441) (5827)
Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi (936) 3821
Iншi доходи 0 341
Фiнансовi витрати (335) (257)
Iншi витрати (112725) (42682)
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (113996) (38777)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (0) (1154)
Чистий прибуток (збиток) (113996) (39931)
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
Iнший сукупний прибуток 453 557
Всього сукупний прибуток (збиток) (113543) (39374)
7. Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання протягом 2016 року не нараховувалися. Станом на 31.12.2016р. списанi залишки вiдстрочених
податкових активiв на витрати поточного перiоду в сумi 1154 тис.грн..
VI. Операцiйнi ризики у процесi господарської дiяльностi.
Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство України допускає рiзне тлумачення i часто змiнюється. Податковi органи можуть
оскаржити деякi позицiї товариства вiдносно застосування законодавства в процесi дiяльностi i донарахувати додатковi суми податкiв та штраф
санкцiй. Наслiдки оскарження таких операцiй та донарахованих сум податкiв неможливо передбачити, однак керiвництво вважає, що вони, у р
виникнення, будуть незначнi.
Судовi процеси.
Протягом 2016 року Товариство виступало стороною в наступних судових справах:
Дата та номер
вiдкриття провадження
у справi Форма судочинства Змiст
позовних
вимог Розмiр
позовних
вимог Поточний стан
розгляду Найменування суду
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03.12.2014
667/10072/14-ц Цивiльне Визнати звiльненим Касацiйна iнстанцiя Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiн. справ
11.05.2016
766/2275/16-ц
Цивiльне Виселення з гуртожитку Розгляд у судi i iнстанцiї Херсонський мiський суд
26.05.2016
766/2277/16
Цивiльне Виселення з гуртожитку Розгляд у судi i iнстанцiї Херсонський мiський суд
25.10.2016
№ 923/1145/16 Господарське Визнання договору оренди землi поновленим Оскаржено до ВГСУ Київський апеляцiйний господарський суд
08.06.2016р.
№ 923/606/16 Господарське Стягнення середнього заробiтку 70056,80грн Оскаржено до ВГСУ Одеський апеляцiйний господарський суд
30.11.2016р.
№ 821/1874/16 Адмiнiстративне Скасування податкових повiдомлень – рiшень та рiшень про застосування штрафних санкцiй 2890417,86грн. Р
в апеляцiйнiй iнстанцiї Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд
Страхування Товариство має страхове покриття виробничих активiв на випадок стихiйного лиха, тимчасового припинення господарської дiяль
та iнших форс-мажорних обставин, а також вiдносно майнової вiдповiдальностi перед третiми особами вiдповiдно до договору добровiльного
страхування заставного майна № 12-2201-14-00013 вiд 10.02.2014 року та договору добровiльного страхування заставного майна № 12-2201-14вiд 10.02.2014 року.
Охорона навколишнього середовища. Система заходiв по дотриманню природоохоронного законодавства України знаходиться на етапi станов
i позицiя органiв влади вiдносно їх виконання постiйно переглядається. Товариство перiодично оцiнює свої зобов’язання у вiдповiдностi з
природоохоронним законодавством i визнає їх в фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, коли вони виникають. Потенцiйнi зобов’язання, якi можут
виникнути внаслiдок змiни дiючого законодавства та норм, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, однак можуть суттєво вплинути на
фiнансовий результат.
Управлiння ризиками. В своїй дiяльностi товариство знаходиться пiд впливом цiлого ряду фiнансових ризикiв, зокрема цiновий ризик, кредитн
ризик, ризик лiквiдностi.
Управлiння ризиками здiйснюється Наглядовою радою в тiсному спiвробiтництвi з правлiнням, що дозволяє звести їх до оптимальної межi.
Товариство знаходиться пiд впливом ризику змiни цiн на сировину та матерiали, енергоресурси, що може привести до значних втрат та змiни ц
продукцiю.
Валютний ризик. Рiвень валютного ризику визначається позиковими коштами, фiнансовими iнструментами, розрахунок по яких здiйснюється
валовiй сумi грошовими коштами. Зростаюча внутрiшня нестабiльнiсть в країнi привела до коливання валютного ринку i стала причиною iстот
падiння гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництву Товариства не пiдконтрольний ризик змiни обмiнного курсу гривнi,
призводить до значних збиткiв при перерахунку зобов’язань, виражених в iноземнiй валютi, Товариство не проводить хеджування своїх валют
позицiй.
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Кредитний ризик полягає в тому, що одна iз сторiн операцiй з фiнансовими iнструментами послужить причиною фiнансових збиткiв iншої стор
внаслiдок невиконання зобов’язань по договору. Кредитний ризик зв’язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, торговими операцiями
контрагентами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов’язання по операцiях. Для вiдкриття розрахункових рахункiв керiвн
вибирає тiльки лiдируючi українськi банки, якi на момент розмiщення коштiв вважаються найменш ризиковими. У товариства немає формальн
кредитної полiтики у вiдношеннi до контрагентiв, рiвень кредитного ризику контролюється в оперативному режимi тiльки по значних сумах.
Товариство не вимагає забезпечення заставою дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Товари
створює резерв сумнiвних боргiв, який сформовано за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможност
окремих дебiторiв.
Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв для виконання зобов’язань при настаннi термiнiв їх
погашення.
Для управлiння одночасно кредитним ризиком та ризиком лiквiдностi використовується практика передплати.
Управлiння капiталом. Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення безперервної дiяльностi для отримання прибутку акцiонера
iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу для уникнення зменшення витрат на його залучення.
З позицiї довгострокової перспективи фiнансова стабiльнiсть пiдприємства характеризується структурою джерел коштiв, ступенем залежностi
iнвесторiв i кредиторiв. Джерелами коштiв пiдприємства є власний i позиковий капiтал. Спiввiдношення мiж цими величинами дозволяє оцiни
довгострокову платоспроможнiсть пiдприємства. Коефiцiєнт концентрацiї власного капiталу (коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт незалежностi)
визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, внесених у майно пiдприємства. Характеризує можливiсть пiдприємст
виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв.Однак
розрахунок зазначеного коефiцiєнту на початок та кiнець звiтного перiоду показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв не ма
власного капiталу. Отже, у фiнансуваннi пiдприємства використанi позиковi кошти.Рiзка девальвацiя гривнi на протязi 2015р.-2016р. привела д
значних збиткiв при перерахунку зобов’язань, виражених в iноземнiй валютi, значного зменшення суми власного капiталу Товариства та збiль
зобов’язань.Зважуючи на те, що непокритий збиток на кiнець звiтного року становить – 362 335 тис. грн., вартiсть чистих активiв станом на 31
р. склала вiд’ємне значення у сумi 301 730 тис. грн. при статутному капiталi 16 742 тис. грн.Згiдно статтi 155, ч. 3 ЦК України, «Якщо по закiнч
другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товари
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо ва
чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». З огл
на дану норму законодавства, перед пiдприємством виникає погроза лiквiдацiї з iнiцiативи органа, який здiйснив державну реєстрацiю, або уча
юридичної особи згiдно ст 110 ЦК.Ухвалою вiд 24 грудня 2014 р. господарський суд Херсонської областi порушено справу про банкрутство
Публiчного акцiонерного товариства "Таврiйська будiвельна компанiя" ( м. Херсон, вул. Адмiрала Макарова, 203, код ЄДРПОУ 32702078). Под
пiсля закiнчення звiтного перiоду. Пiсля закiнчення звiтного перiоду не вiдбувалось подiй, якi могли б суттєво вплинути на фiнансово-господар
стан ПАТ «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ».
Продовження тексту приміток
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