Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Вагiн Костянтин Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя "Ельба"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
31826636
4. Місцезнаходження
08600, м. Василькiв, Володимирська,22
5. Міжміський код, телефон та факс
0443343720 0443343720
6. Адреса електронної пошти
moskovka.sveta@arktika.ua

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

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

(дата)

www.ledocool.com.ua
(адреса сторінки)

власного вебсайту

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

5. 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 емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Лiцензiї (дозволи) на окремi видi дiяльностi товариство не отримувало.
Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Похiднi цiннi папери iмiтентом не випускалися.
Конвертацiя цiнних паперiв не вiдбувалась.
Управiтель та його замiна вiдсутня.
Iпотека та керуючiй iпотекою вiдсутнi.
Iпотечнi активи та їх трансформацiя вiдсутнi.
Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
iпотечним боргом вiдсутня.
Iпотечне покриття та iнформацiя про нього вiдсутнє.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство Компанiя
"Ельба"

2. Дата проведення державної реєстрації

11.02.2002

3. Територія (область)

Київська

4. Статутний капітал (грн)

30808206

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)

17

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

20.41 Виробництво мила та мийних засобiв,
засобiв для чищення та полiрування, 20.13
Виробництво iнших основних неорганiчних
хiмiчних речовин, 20.42 Виробництво парфумних
i косметичних засобiв

9. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є: • Загальнi
збори акцiонерiв; • Наглядова рада; • Генеральний
директор.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" в м.
Києвi
300346
26008015081801
ПАТ Комерцiйний банк
"Приватбанк"
320649
26006052655314

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Наглядової ради
Гулеватий Олександр Iванович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1963

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

31
Посадова особа обiймала посаду Комерцiйного директора ПАТ
Компанiя "Ельба".
Гулеватий Олександр Iванович, 1963 року народження (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обiймала
посаду Члена Наглядової ради. Освiта вища. Стаж керiвної роботи
14 роки. З 03 жовтня 2018 року посадова особа обiймає посаду
Комерцiйного директора ТДВ "Тхорiвське".
Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради емiтента
12.04.2018року; володiє 6 522 481 акцiями, що складає 21,171245%
статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою
особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому
вираженнi становить 6 522 481,00 грн.; особа перебувала на посадi
Члена Наглядової ради емiтента 6 рокiв 8 мiсяцiв; непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Причина
виникнення повноваженнь посадової особи: повноваження
виникають на пiдставi рiшення емiтента (протокол чергових
Загальних зборiв акцiонерiв №12/04/2018 вiд 12.04.2018 року).
член Наглядової ради
Жук Людмила Володимирiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1984

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

12
Київський нацiональний економiчний унiверситет, студент.
Член наглядової ради - Жук Людмила Володимирiвна, 1984 року
народження (фiзична особа не надала згоди на прозкриття
паспортних даних). Освiта вища. Стаж роботи 12 рокiв. Посадова

особа обiймає посаду Спецiалiста по методам розширення ринку
збуту (маркетолог) ПАТ Компанiя "Ельба". Посадова особа володiє
акцiями, що складає 29,508823% статутного капiталу емiтента;
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному
капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 9 091 139,00
грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має. Причина виникнення повноваженнь посадової особи:
повноваження виникають на пiдставi рiшення емiтента (протокол
чергових Загальних зборiв акцiонерiв №12/04/2018 вiд 12.04.2018
року).
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

член Наглядової ради
М'яснiков Анатолiй Юрiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1987

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

12
ТОВ "КРАТОС-АГРО"- генеральний директор
Член наглядової ради - М’ясников Анатолiй Юрiйович, 1987 року
народження (фiзична особа не надала згоди на прозкриття
паспортних даних). Освiта вища. Стаж роботи - 12 роки.
Представник акцiонера Гулеватого Олександра Iвановича.
Здiйснює пiдприємницьку дiяльнсть - Фiзична особа-пiдприємець
М’ясников Анатолiй Юрiйович. Посадова особа володiє акцiями,
що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в
грошовому вираженнi становить 0,00 грн.; особа перебувала на
посадi Члена Наглядової ради емiтента 4 роки 6 мiсяцiв;
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Причина виникнення повноваженнь посадової особи:
повноваження виникають на пiдставi рiшення емiтента (протокол
чергових Загальних зборiв акцiонерiв №12/04/2018 вiд 12.04.2018
року).
Генеральний директор
Вагiн Костянтин Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

29
Заступник директора ПАТ "Свiжачок"
Протоколом № 2 зборiв Наглядової ради ПАТ Компанiя "Ельба" 03
березня 2015 року прийнято рiшення про призначення на посаду
Генерального директора ПАТ Компанiя "Ельба" Вагiна Костянтина
Олександровича з 03 березня 2015 року; володiє 0 акцiями, що
складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або
частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в
грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебуває 3
роки 7 мiсяцiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Ревiзор
Богушевич Iгор Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1990

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

4
ТОВ «ВВГруп», бухгалтер.
Ревiзор - Богушевич Iгор Олександрович, 1990 року народження
(фiзична особа не надала згоди на прозкриття паспортних даних).
Освiта вища. Стаж роботи 4 роки. Посадова особа обiймає посаду
Фiнансового директора ТОВ ТД «Ледокол». Посадова особа
володiє акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента;
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному
капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0,00 грн.;
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Причина виникнення повноваженнь посадової особи:
повноваження виникають на пiдставi рiшення емiтента (протокол
чергових Загальних зборiв акцiонерiв №12/04/2018 вiд 12.04.2018
року).

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

X

18556

X

X

21.04.2017

18556

20

30.10.2018

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 (усього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

438

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

6851

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

11114

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

36959

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
бездокументарнi вiдсотковi iменнi

Опис:

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

Основні види
продукції*

1
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 (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

Товари та
послуги

2757

2757

100

2757

2757

100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi затрати

50

2

витрати на оплату працi

14

3

вiдрахування на соц. заходи

3

4

амортизацiя

14

5

iншi витрати

19

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.10.2011

467/1/11

Деержавна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000093819

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

30808206

30808206

100

Опис

ДКЦПФР 4.10.2011 р. видано св-во про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 30808206 шт.
Акцiї знаходяться у лiстингу в ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива". Мета емiсiї для поповнення оборотних коштiв.
Акцiї, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення розмiщувалися серед акцiонерiв Товариства та iнвесторiв, перелiк яких затверджено
позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
15.10.2014

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

188/2/2013

Нацiональна Комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

23000

Бездокументарні
іменні

23000000

20

30102018

0

23.10.2018

НКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй в кiлькостi 18 558 000 штук.
Цiннi папери емiтента, а саме: облiгацiя вiдсоткова документарна iменна ПАТ Компанiя "Ельба" (мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнного паперу UA4000175699) включено до Бiржового списку
нелiстингових цiнних паперiв:
- Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "ПФТС" (Код ЄДРПОУ 21672206);
- Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (Код ЄДРПОУ 33718227).
Дострокового погашення не здiйснено.
Виплата вiдсоткового доходу (20%) вiдповiдно до проспекту емiсiї не здiйснювалась, причина: вiдсутнiсть грошових коштiв.
Згiдно Бiржового звiту облiгацiй Товариства, а саме: облiгацiї вiдсотковi бездокументарнi iменнi (401562-UA4000175699), номiнальною вартiстю 1 000,00 грн., дата погашення 28 жовтня 2018 р., серiя
А, у загальнiй кiлькостi 18 558 шт. придбанi ТОВ "Домiнанта Трейд" (код ЄДРПОУ 38726248, лiцензiя НКЦПФР №286779 Серiя АЕ вiд 26.12.2013р.) за Бiржовим контрактом №765560 вiд 17.11.2017
року. Загальна сума укладеного Бiржового контракту складає 100 001,00 грн.
Згiдно Виписки вiд 05.09.2018 року облiгацiї Товариства, а саме: облiгацiї вiдсотковi бездокументарнi iменнi (401562-UA4000175699), номiнальною вартiстю 1 000,00 грн., дата погашення 28 жовтня
2018 р., серiя А, у загальнiй кiлькостi 18 558 шт. придбанi ТДВ "Тхорiвське» (код ЄДРПОУ 03376929). Загальна вартiсть ЦП за укладеним договором купiвлi-продажу ЦП №БВ-18/08/28-2 вiд 28.08.2018
року складає 103 000,00 грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя
"Ельба"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

31826636

за КОАТУУ 3210700000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

20.41

16

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
08600. м. Василькiв, вул. Володимирська
буд. 22

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

14

14

0

первісна вартість

1001

149

149

0

накопичена амортизація

1002

135

135

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

10531

10207

0

первісна вартість

1011

15831

15993

0

знос

1012

5300

5786

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

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

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

10545

10221

0

Запаси

1100

3777

4369

0

Виробничі запаси

1101

1190

1968

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

635

634

0

Товари

1104

1952

1767

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1796

1259

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

579

344

0

з бюджетом

1135

78

80

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

77

77

0

з нарахованих доходів

1140

2192

2623

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10908

10739

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

2809

2809

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

38

5

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

38

5

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

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

152

0

0

Усього за розділом II

1195

22329

22228

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

32874

32449

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

30808

30808

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5040

5040

0

Додатковий капітал

1410

18697

18697

0

Емісійний дохід

1411

18697

18697

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-55567

-59055

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-1022

-4510

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

18531

18556

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

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

18531

18556

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1576

1453

0

за розрахунками з бюджетом

1620

473

438

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

18

9

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

39

0

за одержаними авансами

1635

1

1

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

94

25

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

13203

16438

0

Усього за розділом IІІ

1695

15365

18403

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

32874

32449

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Вагiн К.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя
"Ельба"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31826636

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

2757

16854

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

( 2112 )

( 14589 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

645

2265

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2

148

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

( 922 )

( 893 )

Витрати на збут

2150

( 482 )

( 896 )

Інші операційні витрати

2180

( 369 )

( 139 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

485

збиток

2195

( 1126 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

431

432

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2801 )

( 2785 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 3496 )

( 1868 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 3496 )

( 1868 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3496

1868

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1681

3393

Витрати на оплату праці

2505

478

485

Відрахування на соціальні заходи

2510

101

103

Амортизація

2515

487

445

Інші операційні витрати

2520

635

866

Разом

2550

3382

5292

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

30808206

30808206

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

30808206

30808206

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-011348

-0.06063

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.11348

-0.06063

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Вагiн К.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя
"Ельба"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31826636

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

4640

23097

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

0

Надходження від повернення авансів

3020

37

379

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

3646

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3600 )

( 20288 )

Праці

3105

( 391 )

( 401 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 94 )

( 106 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 180 )

( 194 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 180 )

( 194 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

( 6065 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 238 )

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 146 )

( 67 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

28

2

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

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

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 61 )

(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

-61

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-33

2

Залишок коштів на початок року

3405

38

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5

4

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Вагiн К.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство Компанiя
"Ельба"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31826636

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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

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

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
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

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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
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

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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

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

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

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

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Вагiн К.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство Компанiя "Ельба"

2018 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

31826636

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

30808

5040

18697

0

-55567

0

0

-1022

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

8

0

0

8

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

30808

5040

18697

0

-55559

0

0

-1014

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-3496

0

0

-3496

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(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

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(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

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-3496

0

0

-3496

Залишок на
кінець року

4300

30808

5040

18697

0

-59055

0

0

-4510

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Вагiн К.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
1. Загальна iнформацiя
1.1. Органiзацiя та операцiї
Метою фiнансової звiтностi є надання такої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi
та грошовi потоки компанiї, якi були б кориснi користувачам для прийняття економiчних рiшень.
1.2. Умови здiйснення господарської дiяльностi в Українi.
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в умовах постiйних змiн в полiтичної та економiчної ситуацiї в
Українi. В майбутньому умови здiйснення господарської дiяльностi в Українi можуть вiдрiзнятися
вiд поточних оцiнок Менеджменту компанiї, що може значно вплинути на операцiйну та
фiнансову стабiльнiсть.
1.3. Розкриття iншої iнформацiї
Публiчне акцiонерне товариство створене шляхом перетворення товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю Компанiя "Ельба" згiдно з рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю вiд 08.07.2010 року.
Мiсце розташування адмiнiстрацiї Компанiї - м. Київ, вул Г. Сковороди/Волошська 7/9 лiт. А/Б.
Мiсце реєстрацiї Компанiї за адресою - 08600, Україна, Київська обл., м. Василькiв , вул
Володимирська , буд. 22. А Правовий статус суб"єкта - ЮРИДИЧНА ОСОБА. Органiзацiйноправова форма - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
Основне мiсце ведення господарської дiяльностi- 09050, Київська обл, Сквирський р-н, с.
Тхорiвка, вул. Сквирська , буд. 42.
Метою створення та дiяльностi Компанiї є отримання прибутку.
Основнi види дiяльностi Компанiї :
20.41 Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищеннята полiрування.
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
20.42 Виробництво парфумерних i косметичних засобiв
20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї , н.в.i.у.
46.31 Оптова торгiвля фруктами й овочами
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
1.4. Дата затвердження до випуску
17. Компанiя розкриває iнформацiю про дату затвердження фiнансової звiтностi до випуску та про
те, хто дав дозвiл на таке затвердження. Згiдно п. 4.9 статуту Компанiї до виключної компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв товариства належить в т.ч. затвердження рiчного звiту товариства.
Таким чином , пiсля затвердження загальними зборами акцiонерiв Компанiї рiчного звiту у
товариства виникає обов"язок , згiдно положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв №2826 вiд 03.12.2013 року, розкрити регулярну рiчну iнформацiю в строк не пiзнiше 30
квiтня року, наступного за звiтним в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi данних комiсiї.,
опублiкувати в офiцiйному друкованому виданнi у термiн не пiзнiше 30 квiтня року наступного за
звiтним., розмiщення на сторiнцi в мережi iнтернет у термiн не пiзнiше 30 квiтня року наступного
за звiтним, подання до комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у термiн не пiзнiше 01 червня
року наступного за звiтним.
1.5. Облiковi полiтики
Облiковi полiтики – конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб’єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
Змiна в облiковiй оцiнцi – це коригування балансової вартостi активу або зобов’язання чи суми
перiодичного споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та
зобов’язань та пов’язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов’язань. Змiни в облiкових

оцiнках є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням
помилок.
Облiкова полiтика Компанiї затверджена 01.01.2015 року №01/01/2014- ФВ
Компанiя не застосовувала новий МСФЗ, якi опублiкованi , але не набрали чинностi в 2018 роцi.
2. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
2.1. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно с Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ). Поняття МСФЗ включає в себе стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi Радою по
Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, включаючи стандарти, якi мають абревiатуру
«IAS» та «IFRS» та iнтерпретацiї Комiтету по iнтерпретацiї Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, який був органiзовано замiсть Постiйного комiтету по iнтерпретацiї.
ПАТ Компанiя «Ельба» є компанiєю, яка складає свою фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ. Датою
переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Компанiя бiльше не складає свою фiнансову звiтнiсть згiдно нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку.
При складаннi фiнансової звiтностi , пiдприємство використовувало принципи та положення
МСФЗ (IAS)
В цю фiнансову звiтнiсть включенi слiдуючi компоненти:
звiт про фiнансове положення Компанiї за перiод з 1 сiчня 2018 року по 30 вересня 2018 року
- звiт про прибутки та збитки
- звiт про сукупний дохiд Компанiї за звiтний перiод
- звiт про змiни в капiталi
- звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод
- примiтки до фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням затвердженої облiкової полiтики.

02.01.
На кiнець 9 мiсяцiв 2018 року компанiя не переоцiнювала свої основнi засоби, так як менеджмент
компанiї вважає, що вартiсть основних засобiв протягом 2018 року суттєво не змiнилася. На кiнець
2014 року Компанiя переоцiнила свої основнi засоби для вiдображення в звiтностi за
справедливою вартiстю. Вплив переоцiнки надано в таблицi:
в тисячах українських гривнях
Група основних засобiв Залишкова вартiсть на 30.06.2018 року Переоцiнена вартiсть на 01.01.2018
року
Земля та будiвлi 6027 9875
Машини та обладнання 3379 4780
Транспортнi засоби 0 26
Меблi та офiсне обладнання 4 46
Iншi основнi засоби 0 292
Капiтальнi iнвестицiї 812 812
Залишкова вартiсть 10222 15831
Переоцiнка основних засобiв здiйснена за допомогою професiйного експерта –ТОВ «Оцiночна
фiрма "ДЕ ВIЗУ", сертифiкат суб‘єкта оцiночної дiяльностi № 13820/12 вiд 18.09.12.
2.2. Функцiональна валюта та валюта представлення фiнансової звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою складання фiнансової звiтностi є українська гривня.
2.2.1. Операцiї та сальдо в iноземнiй валютi.
Монетарнi активи та зобов‘язання переводяться в функцiональну валюту звiтностi по офiцiйному
обмiнному курсу, встановленому на звiтну дату.

Позитивнi та вiдмiннi курсовi рiзницi, якi виникають внаслiдок здiйснення операцiй в iноземнiй
валютi, признаються в фiнансової звiтностi компанiї.
2.3 Критичнi думки та облiковi оцiнки, якi необхiднi для застосування облiкової полiтицi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї формування
думок, оцiнок та допущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики в частинi признання
доходiв та витрат, активiв та зобов‘язань. Розрахунки та зв‘язанi з ним припущення базуються на
минулому досвiдi та iнших факторах, на основi яких розраховується остаточна вартiсть активiв та
зобов‘язань.
2.4 Безперервнiсть дiяльностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, який
передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов‘язань в ходi звичайної господарської
дiяльностi.
За перiод протягом 9 мiсяцiв 2018 року, який закiнчився 30 вересня 2018 року Компанiя отримала
збиток в розмiрi 3496 тис. грн., порiвняно з таким перiодом 2017 року збиток збiльшився на 1628
тис. грн.
Компанiя проводить постiйну роботу по погашенню простроченої дебiторської заборгованостi.
Керiвництво Компанiї вважає, що має надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, достатнiх для
забезпечення операцiйної дiяльностi Компанiї.
2.5 Припинена дiяльнiсть.
За перiод складання фiнансової звiтностi Компанiя не має структурних пiдроздiлiв, направлень
дiяльностi та географiчних регiонiв якi припинили дiяльнiсть.
3. Основнi положення облiкової полiтики.
"
При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi застосовувались приведенi нижче основнi принципи
облiкової полiтики. За звiтний перiод облiкова полiтики застосовувалась послiдовно до всiх
операцiй.
"
3.1.Основнi засоби.
Об‘єкти основних засобiв признаються в якостi активiв, якщо їх вартiсть може бути надiйно
оцiнена та є висока вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд (МСФЗ
16).
Основнi засоби Компанiї оцiнюються по справедливої вартостi за мiнусом накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Компанiя використовує модель переоцiнки для
облiку основних засобiв, тому що вiдповiдний ринок в Українi схильний до постiйних змiн.
Переоцiнка проводиться один раз на рiк незалежною експертною компанiєю з цiллю приближення
балансової вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi.
Зростання балансової вартостi основних засобiв в результатi переоцiнки признається в капiталi
через резерв переоцiнки. Якщо основнi засоби були ранiш уцiненi, то зростання їх балансової
вартостi в сумi, яка не перевищує суми попередньої уцiнки, вiдображеної в Звiтi про сукупний
дохiд, признається через дохiд. При вибуттi основного засобу, накопичений ранiше резерв,
переноситься на нерозподiлений прибуток (збиток).
Послiдуючi витрати збiльшують балансову вартiсть основних засобiв або признаються, як
окремий актив у разi, якщо є ймовiрнiсть отримання в майбутньому Компанiєю економiчних вигiд.
Iншi витрати, у тому числi на поточний ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв,
вiдображаються в Звiтi про сукупний дохiд по мiрi їх виникнення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного
використання. Термiн корисного використання для кожної групи активiв визначається з
урахуванням передбаченої корисностi активу для Компанiї.
Оцiнка термiну корисного використання активу є предметом професiйної думки менеджменту
Компанiї.

Група основних засобiв Термiн корисного використання
Будiвлi та споруди 20 рокiв
Виробничi машини та обладнання:
машини 10 рокiв
обладнання 5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Меблi та офiсне обладнання:
меблi 4 рокiв
оргтехнiка 2 роки
невиробничi меблi 5 рокiв
сейфи 10 рокiв
Iншi основнi засоби 3 роки
Нарахування амортизацiї активу починається в першiй рiк експлуатацiї об‘єкту за повний рiк та не
нараховується в рiк закiнчення експлуатацiї об‘єкту. Амортизацiя капiталiзованих витрат на
модернiзацiю основних засобiв нараховується вiдокремлено вiд амортизацiї об‘єктiв основних
засобiв з використанням власного строку корисної експлуатацiї.
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює процедури тестування основних засобiв на предмет
можливого знецiнення. Якщо є признаки знецiнення, то керiвництво розраховує суму очiкуваного
вiдшкодування, яка є справедливою вартiстю, зменшену на цiну продажу активу або цiнностi його
використання, в залежностi яка з цих сум бiльше. Балансова вартiсть активу зменшується до суми
вiдшкодування, а рiзниця вiдображається в складi витрат в Звiтi про сукупний дохiд.
На пiдставi договору №26-11-1/О вiд 26.11.2014 року мiж ПАТ Компанiя "Ельба" - замовником, та
ТОВ "ОЦIНОЧНА ФIРМА "ДЕ ВIЗУ" (Сертифiкат суб"єкта оцiночної дiяльностi №13820/12 вiд
18.09.2012 року , виданий фондом державного майна України) - виконавець , фахiвцями виконавця
було виконано незалежну оцiнку майна з метою визначення ринкової вартостi для цiлей
бухгалтерського облiку. У процесi оцiнки фахiвцями Виконавця було проведено обстеження
об"єкта - вiзуальне i на пiдставi документацiї , вивченi ринковi данi та зробленi вiдповiднi
розрахунки в рамках порiвняльного та витратногометодичних пiдходiв. За результатами роботи
був зроблений висновок, що ринкова вартiсть об"єктiв оцiнки станом на дату оцiнки - 31 грудня
2014 року. складає 14243042,27 грн. (Без ПДВ)
Попередня оцiнка справедливої вартостi об"єктiв була проведена на пiдставi договору №13-12-1/О
вiд 13 грудня 2013 року.мiж ПАТ Компанiя "Ельба" - замовником, та ТОВ "ОЦIНОЧНА ФIРМА
"ДЕ ВIЗУ" (Сертифiкат суб"єкта оцiночної дiяльностi №13820/12 вiд 18.09.2012 року , виданий
фондом державного майна України) - виконавець , фахiвцями виконавця було виконано незалежну
оцiнку майна з метою визначення ринкової вартостi для цiлей бухгалтерського облiку. У процесi
оцiнки фахiвцями Виконавця було проведено обстеження об"єкта - вiзуальне i на пiдставi
документацiї , вивченi ринковi данi та зробленi вiдповiднi розрахунки в рамках порiвняльного та
витратного методичних пiдходiв.
Прибутки та збитки вiд продажу основних засобiв визначаються за допомогою зрiвняння
отриманої компенсацiї з балансовою вартiстю активу та вiдображаються по статтi Звiту про
сукупний дохiд «Iншi операцiйнi доходи».
В зв'язку з вiдсутнiстю виробництва за 9 мiсяцiв 2018 року, за рiшенням менеджменту Компанiї
була проведена консервацiя основних засобiв.( наказ №1-ОЗ вiд 01.01.2016 року.) Амортизацiя на
такi основнi засоби з 01.01.2016 року не нараховується.
Назва основних засобiв дата з якої припинено нарахування амортизацiї
Комплек обладнання для низькотемпературної варки 01.01.2016 року.
Прес для смiття 01.01.2016 року.
Прес-форма для гелевих стаканчикiв 01.01.2016 року.
Бродильний чан об'єм 100 м3 01.01.2016 року.

Мелясосховище 01.01.2016 року.
Низьковольтне комплектне устаткування НКУ-51 01.01.2016 року.
Щит ЩАР- 04 -00 44 ОУ 01.01.2016 року.
4-х колiсний вантажний навантажувач 01.01.2016 року.
Термопак УТМ-600 П-2О 01.01.2016 року.
Комп'ютер ПК Delfics Intel Core 01.01.2016 року.
Насос глибинний Pedrollo 4 SR 4/26-P 01.01.2016 року.
Вiзок гiдрравлiчний DFE-20 01.01.2016 року.
Лiчильник Альфа А1140-10 01.01.2016 року.
Насос ЗМ 01.01.2016 року.
Розкриття iнформацiї по основним засобам наведено у таблицi 1
Таблиця 1
Основнi засоби
31.03.2018 30.06.18. 30.09.18. 31.12.18.
Машини та обладнання 3409 3379 3497
Земля та будiвлi 6162 6028 5895
Транспорт 0 0 0
Офiсне обладнання та меблi 0 0 0
Iншi основнi засоби 4 4 4
Капiтальнi iнвестицiї 812 812 812
Обладнання у фiнансовiй орендi 0 0 0
Залишкова вартiсть 10387 10222 10207
Первiсна або переоцiнена вартiсть
Машинин та обладнання Земля та будiвлi Транспорт Офiсне обладнання та меблi Iншi основнi
засоби Капiтальнi iнвестицiї Обладнання у фiнансовiй орендi Всього
Баланс на 01.01.2018 4 780 9 875 26 46 292 812 15 831
Надходження
Вибуття
Перемiщення
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Переоцiнка
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Рекласифiкацiя в iнвестицiйну нерухомiсть
Iнше
Баланс на 31.03.2018. 4 780 9 875 26 46 292 812 15 831
Баланс на 01.04.2018 4 780 9 875 26 46 292 812 15 831
Надходження
Вибуття
Перемiщення
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Переоцiнка
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Рекласифiкацiя в iнвестицiйну нерухомiсть

Iнше
Баланс на 30.06.2018. 4 780 9 875 26 46 290 812 15 830
Баланс на 01.07.2018 4 780 9 875 26 46 290 812 15 830
Надходження 163 163
Вибуття
Перемiщення 163 -163
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Переоцiнка
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Рекласифiкацiя в iнвестицiйну нерухомiсть
Iнше
Баланс на 30.09.2018. 4 943 9 875 26 46 290 812 15 993
Накопичена амортизацiя
Машинин та обладнання Земля та будiвлi Транспорт Офiсне обладнання та меблi Iншi основнi
засоби Капiтальнi iнвестицiї Обладнання у фiнансовiй орендi Всього
Баланс на 01.01.2018 1360 3 580 28 46 286 5 300
Вибуття
Переоцiнка
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Амортизацiйнi витрати 10 133
Курсовi рiзницi
Iнше
Баланс на 31.03.2018 1370 3 714 28 46 286 5 444
Баланс на 01.04.2018 1370 3 714 28 46 286 5 444
Вибуття
Переоцiнка
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Амортизацiйнi витрати 30 133 0 0 0 164
Курсовi рiзницi
Iнше
Баланс на 30.06.2018. 1400 3 847 28 46 286 5 608
Баланс на 01.07.2018 1400 3 847 28 46 286 5 608
Вибуття
Переоцiнка
Рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Амортизацiйнi витрати 44 133 0 0 0 178
Курсовi рiзницi
Iнше
Баланс на 30.09.2018. 1445 3 981 28 46 286 5 786

"3.2. Необоротнi активи, утриманi для продажу та припинена дiяльнiсть.
Необоротнi активи, утриманi для продажу та групи вибуття оцiнюються по меншому з двох
значень: балансової вартостi або справедливою вартiстю з а мiнусом витрат на продаж.
Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються,як утриманi для продажу, якщо їх балансова
вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню за допомогою операцiї по продажу, а не в результатi
використання, що продовжується. Дана умова вважається дотримана тiльки, якщо вiрогiднiсть
продаж у висока, а актив та група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi.
Керiвництво повинно мати твердий намiр зробити продаж вiдносно якого повинна очiкуватися
вiдповiднiсть критерiям признання в якостi завершеної операцiї протягом одного року з дати
класифiкацiї.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкованi, як утриманi для продажу, амортизацiї
не пiдлягають.
Станом на 30.06.2018 року необоротних активiв, утриманих для продажу, якi вiдповiдають
вимогам МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утриманi для продажу та припинена дiяльнiсть» у Компанiї
не має.
"
3.3. Нематерiальнi активи.
Нематерiальний актив – немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути
iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше
одного року ( або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва,
торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду, iншим особом.
Придбаний або створений в серединi Компанiї нематерiальний актив вiдображається в балансi,
якщо вiн вiдповiдає критерiям, встановленим в МСФЗ 38 .
Компанiя використовує модель облiку нематерiальних активiв за первiсною вартiстю. Модель
облiку за первiсною вартiстю полягає в тому, що пiсля первiсного визнання нематерiальний актив
буде враховуватися за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-якої амортизацiї та збиткiв вiд
втрати корисностi.
Витрати на дослiдження визнаються витратами перiоду.
Витрати на розробку можуть капiталiзуватися тiльки якщо:
- нематерiальний актив чiтко iдентифiковано, вiдповiднi витрати вiдокремленi та надiйно
вiдслiдкованi та є можливiсть визначити цi витрати достовiрно;
- iснує технiчна здiйсненнiсть та економiчна доцiльнiсть завершення нематерiального активу ;
- є явний намiр завершити нематерiальний актив с послiдуючим його використанням або
продажем;
- нематерiальний актив буде генерувати майбутнi економiчнi вигоди;
- є доступ та наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для закiнчення
розробки та впровадження нематерiального активу
Нематерiальнi активи, якi створенi власними силами, в основному – це витрати на розробку
систем управлiння iнформацiєю. Цi витрати капiталiзуються у випадку, якщо вони вiдповiдають
критерiям, описаним вище.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з строку
корисного використання:
Групи нематерiальних активiв Строк корисного використання
Патенти На перiод використання, але не бiльше 20 рокiв
Торговi марки На перiод використання, але не бiльше 20 рокiв
Лiцензiї На перiод використання, але не бiльше 20 рокiв
Капiталiзованi витрати по нематерiальним активам, створеним всерединi Компанiї На перiод
використання не бiльше 3 рокiв
Нематерiальнi активи без строку корисного використання не амортизуються.

Розкриття iнформацiї по нематерiальним активам наведено у таблицi 2
Таблиця 2
Нематерiальнi активи
31.03.2018 30.06.2018. 30.09.2018. 31.12.2018.
Нематерiальнi активи, створенi всерединi Компанiї
Патенти
Торговi марки
Лiцензiї 14 14 14
Залишкова вартiсть 14 14 14
Первiсна вартiсть
Нематерiальнi активи, створенi всерединi Компанiї Патенти Торговi марки Лiцензiї Всього
Баланс на 01.01.2018 149 149
Надходження
Власнi розробки
Вибуття або рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Перемiщення
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Iнше
Баланс на 31.03.18. 149 149
Баланс на 01.04.2018 149 149
Надходження
Власнi розробки
Вибуття або рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Перемiщення
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Iнше
Баланс на 30.09.18. 149 149
Нематерiальнi активи, створенi всерединi Компанiї Патенти Торговi марки Лiцензiї Всього
Баланс на 01.01.2018 135 135
Амортизацiйнi витрати
Вибуття або рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Iнше
Баланс на 31.12.2018 135 135
Баланс на 01.04.2018 135 135
Амортизацiйнi витрати
Вибуття або рекласифiкацiя в призначенi для продажу
Втрати вiд зменшення корисностi, визнанi в прибутку та збитку
Анулювання втрат вiд зменшення корисностi, визнаних в прибутку та збитку
Iнше
Баланс на 30.09.2018 135 135
Продовження тексту приміток
3.4. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
Вiдповiдно до МСФЗ 36 Компанiя проводить тестування основних засобiв та нематерiальних
активiв на втрату корисностi.

Ознаки можливої втрати корисностi активу:
Зовнiшнi:
- Суттєве зменшення ринкової вартостi активу
- Суттєвi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi
- Суттєвi змiни в ринковiй ставцi вiдсоткiв чи iнших iнвестицiйних ставках вiдсоткiв, якi
впливають на дисконтну ставку в розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх економiчних вигод
вiд використання активу
Внутрiшнi:
- Ознаки старiння або фiзичного пошкодження активу
- Вiдбулися суттєвi негативнi змiни протягом звiтного перiоду, або очiкуються, щодо способу
використання активу
- В управлiнськiй звiтностi є ознаки того, що продуктивнiсть активу є або буде гiршою, чим
очiкувалось, а саме:
1) Витрати на придбання активу, чи подальшi витрати на його утримання та обслуговування
значно вище очiкуваних
2) Фактичнi грошовi потоки вiд використання активу значно гiршi вiд бюджетних
3) Змiни в гiршу сторону бюджетних грошових потокiв вiд використання активу.
3.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти включають в себе грошi в касi та на поточних рахунках Компанiї
Еквiваленти грошових коштiв – короткостроковi високолiквiднi вкладення, якi вiльно
конвертуються в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i характеризуються незначним ризиком
змiни їх вартостi.
Депозити в банках у разi можливого дострокового отримання грошових коштiв на розрахунковий
рахунок i депозити термiном до 3 мiсяцiв, класифiкуються як грошовi кошти.
Розкриття iнформацiї по грошовi кошти та їх еквiваленти наведено у таблицi 3
Таблиця 3
в тисячах українських гривень
Грошовi кошти та їх еквiваленти
01.01.2018 31.09.2018
Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi 0 0
Грошовi кошти в банках в нацiональнiй валютi 38 5
Всього 38 5
3.5.1. Компанiя звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи
прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень
грошових
коштiв чи валових витрат грошових коштiв.
"Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових
потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу.Згiдно з прямим методом,
iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових
коштiв Компанiя отримує з
з облiкових регiстрiв ."
Компанiя окремо звiтує про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат
грошових коштiв, якi виникають вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Розкриття iнформацiї про рух коштiв в результатi iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi наваденi
в таблицi 4
таб. 3.1.
статтi за 9 мiсяцiв 2017 року за 9 мiсяцiв 2018 року

Витрачання на придбання необоротних активiв 0 61
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 0 0
Отримання позик 0 0
Погашення позик 0 0
Iншi надходження 0 0
Витрачання на сплату вiдсоткiв 0 0
Iншi платежi 0 0
3.6. Запаси
Облiк запасiв здiйснюється Компанiєю згiдно МСФО "Запаси"
Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримує в майбутньому
економiчнi вигоди, пов‘язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Запаси вiдображенi в балансi Компанiї по собiвартостi або по чистiй вартостi реалiзацiї, в
залежностi, що є найменшою величиною. Чистою вартiстю реалiзацiї запасiв є очiкувана цiна
реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi з урахуванням очiкуваних витрат на завершення їх
виробництва та реалiзацiю.
При вибуттi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттi, їх оцiнка здiйснюється за
методом FIFO та базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в
якiй вони надiйшли в Компанiю.
Малоцiннi швидкозношуванi предмети списуються на витрати в момент їх придбання.
Собiвартiсть готової продукцiї включає в себе матерiали та послуги по переробцi давальницької
сировини.
Облiк загальновиробничих витрат не ведеться, тому що продукцiя виготовляється за
давальницькою схемою.
Вартiсть матерiалiв, якi використанi при виробництвi, включає в себе власнi матерiали Компанiї та
матерiали переробника. Вартiсть послуг по переробцi регулюються правовими вiдносинами та
фiксується в договорах по переробцi.
Компанiя на кожну звiтну дату формує та переглядає резерв по застарiлим запасам. Якщо резерв
нараховується, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається в Звiтi про сукупний
дохiд.
На момент складання звiтностi менеджмент Компанiї вважає, що запасiв, якi втратили свою
кориснiсть та властивiсть, не має.
Розкриття iнформацiї запасам наведено у таблицi 4.
Таблиця 4
в тисячах українських гривень
Запаси
01.01.2018 30.09.2018
Готова продукцiя 635 634
Паливо 0 0
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 0 0
Матерiали, переданi у переробку 617 617
Товари на складi 1952 1767
Iншi матерiали 0 0
Сировина та матерiали 1192 1970
Резерв по запасам, не повернутим з зберiгання -1367 -1367
Напiвфабрикати 748 748
Запаснi частини 0 0
Всього 3777 4369

На кiнець звiтного перiоду ПАТ Компанiя "Ельба" отримала рiшення суду по справi повернення
майна з вiдповiдального зберiгання. Так як є вирогiднiсть неотримання цих запасiв 90 %,
менеджмент Компанiї прийняв рiшення нарахувати резерв.
3.7.Дебiторська заборгованiсть.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, первiсно визнається за
справедливою вартiстю.
До дебiторської заборгованостi вiдносяться також передплати, перерахованi постачальникам чи
пiдрядникам за ще не отриманi товари або послуги.
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться Компанiєю в розрiзi контрагентiв та договорiв.
За строками погашення Компанiя розрiзняють наступнi види дебiторської заборгованостi:
- Короткострокову дебiторську заборгованiсть – пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв з дати
балансу
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть – пiдлягає погашенню в термiн, бiльший 12 мiсяцiв з
дати балансу.
На кiнець кожної звiтної дати довгострокова дебiторська заборгованiсть передивляється з цiллю
видiлення короткострокової та довгострокової заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображається в Звiтi про фiнансовий стан за
теперiшньою вартiстю. Рiзниця мiж теперiшньою та балансовою вартiстю вiдображається у Звiтi
про прибутки та збитки в складi iнших фiнансових доходiв (витрат).
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму резерву сумнiвних боргiв, а
вiдповiдна сума витрат вiдображається в Звiтi про сукупний дохiд в складi iнших операцiйних
витрат.
Компанiя на кожну звiтну дату розраховує та коригує резерв сумнiвної заборгованостi.
Резерв сумнiвних боргiв визначається на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за
продукцiю, товари, роботи, послуги на групи по строкам заборгованостi та застосовує наступнi
коефiцiєнти сумнiвностi:
- Дебiторська заборгованiсть до 60 днiв – 0,5 %
Дебiторська заборгованiсть вiд 60 до 90 днiв – 2 %
Дебiторська заборгованiсть понад 90 днiв – 5%
Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується один раз на рiк та визначається окремо для кожної групи
дебiторської заборгованостi як частка дiлення суми списаної безнадiйної дебiторської
заборгованостi на суму дебiторської заборгованостi по данiй групi.
У випадку наявностi фактiв щодо ризику непогашення заборгованостi конкретним дебiтором,
компанiя нараховує iндивiдуальний резерв сумнiвного боргу у розмiрi 100 % (якщо вiрогiднiсть
неповернення заборгованостi перевищує 50%).
Перелiк дебiторiв, яким направлено вимоги про сплату заборгованостi в 2015 - 2018 роках :
Назва компанiй, яким направлено вимоги про сплату забаргованостi в 2015- 2018 роках сума
вимог про сплату заборгованостi
ДТ "Аванта" 12658,60 грн.
ПП "Укрголдфiш" 373466,11 грн.
ТОВ "Лiкон-Трейд" 86907,76 грн.
ТОВ "АТБ- Маркет" 31460,52
ТОВ "Новий формат" 3609,6
ТОВ "ТЦ Континент" 8041,32 грн.
ТОВ "Агро-Р" 5663,16 грн.
ПП "Альфа-Ком" 130000,00 грн.
ТОВ "ВКФ Альтернатива-В" 116492,80 грн.
ТОВ "ЮСДМ" 10000,00 грн.
Iнформацiя щодо судових позовiв Компанiї станом на 01 жовтня 2018 року:
До Товариства подано Френк В.П. позов про стягнення заборгованостi 1 809 175,90 грн. Справа
знаходиться у провадженнi Сквирського районного суду Київської областi.

Прийнято до розгляду скаргу Києво-Святошинської ОДПI ГУ ДФС у Київської Вищим
адмiнiстративним судом України та вiдкрито касацiйне провадження у справi про стягнення 2 207
898,00 грн.
Таблиця 5
в тисячах українських гривень
Назва компанiї, щодо якої поданий судовий позов 01.01.2016 Сума позову 01.10.2018. Сума позову
ПП "Антон - Зодчий" справа 06/82-1, винесено рiшення 35 35
ПП "Нестал" справа 22/234, винесено рiшення 186 186
ТОВ "Укробладпостачання", справа 22/235, винесено рiшення 150 150
ТОВ "Виробнича компанiя "Конкордiя", винесено рiшення 25 25
ТОВ "Вiрiдiс Патрiа" 0 143
ПП "Компанiя Маркет Плюс" 0 24
ТОВ "Схiд Бiзнес Центр" 0 24
ТОВ "Фiрма "Дорiс", винесено рiшення 38 38
ДП "Тхорiвський спиртовий завод", винесено рiшення 569 569
ДП "Тхорiвський спиртзавод", стягнення заборгованостi, впровадження 2894 2894
ТОВ "Край 2" 71 78
Нарахований iндивiдуальний резерв сумнiвного боргу станом на 30 вересня 2018 року:

Таблиця 6
в тисячах українських гривень
Назва компанiї 01.03.2017 Сума резерву 30.06.2018. Сума резерву
ДП "Тхорiвський спиртовий завод" 4 265 4 265
Фактор-Ойл 2 2
ДП Сеть -Маркет 29 29
ДП Терра-Трейд 7 7
ДП Продмережа 6 6
ДП Мережа Трейд 16 16
ПП Антон-Зодчий 35 35
ТОВ "Край 2" 78 78
ТОВ "Вiрiдiс Патрiа" 143 143
ПП "Компанiя Маркет Плюс" 24 24
ТОВ "Схiд Бiзнес Центр" 24 24
Всього: 4 629 4 629
грн.
Назва Сума дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду
меньше 60 днiв 60-90 днiв бiльше 90 днiв
Сума дебiторської заборгованостi 167820,00 375850,70 762217,2
Коефiцiєнт сумнiвностi 0,50% 2% 5%
Резерв сумнiвної заборгованостi 839,10 7517,01 38110,86
Всього резерв сумнiвної заборгованостi 46466,97
Резерв сумнiвної заборгованостi на 30.09.2018 року склав 4675529,25 грн.
Розкриття iнформацiї по дебiторської заборгованостi наведено у таблицях нижче.

Таблиця 7
в тисячах українських гривень
Продовження тексту приміток
Аванси виданi
01.01.2018 30.09.2018
Аванси виданi 579 344
Всього 579 344
Таблиця 8
в тисячах українських гривень
Iнша дебiторська заборгованiсть
01.01.2018 30.09.2018
Iнша дебiторська заборгованiсть 10 908 10 739
Всього 10 908 10 739
Таблиця 9
в тисячах українських гривень
Дебiторська заборгованiсть з податкiв
01.01.2018 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Iнша деб. заборгованiсть з податкiв 77 77 77 77
Податок на додану вартiсть 1 3 2 3
Всього 78 80 79 80 0
Таблиця 10
в тисячах українських гривень

Торгова дебiторська заборгованiсть
01.01.2018 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Торгова дебiторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами 719 35 58
Торгова дебiторська заборгованiсть перед третiми сторонами 1124 1250 1390
Резерв сумнiвної заборгованостi -47 -39 -43
Всього 1796 1246 1405 0 0
Торгова дебiторська заборгованiсть перед третiми сторонами
01.01.2018 30.09.2018
ТОВ "СЕНА" 343 343
ТОВ "Хiмекспрес" 0 0
ТОВ "Константа Комбiкорм" 369 438
ТОВ "Агросейв" 221 221
ПрАТ Нова лiнiя 65 0

ТОВ "ЕКО" 23 46
ТОВ "Українськi Продуктовi Традицiї" 41 41
Iнша торгова дебiторська заборгованiсть 61 88
Всього 1123 1177
Торгова дебiторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
01.01.2018 30.09.2018
Кратос-Агро ТОВ 719 0
Ачи-Кале 0 0
Тхорiвське ТДВ 0 129
Всього 719 129
3.8. Операцiйна та фiнансова оренда.
Для облiку операцiй з фiнансової та операцiйної оренди Компанiя застосовувала положення
МФСЗ 17 «Оренда».
В звiтному перiодi оренди, яка б вiдповiдала критерiям визнання «фiнансової» у Компанiї не було.
Вся iнша оренда, яка не належить до фiнансової, вважається операцiйною.
Розкриття iнформацiї по операцiйної та фiнансової орендi наведено у таблицi 11.
Таблиця 11
В тисячах українських гривень
Зобов*язання по операцiйнiй орендi
01.01.2018 30.09.2018
Мiнiмальнi оренднi платежi 7 7
Оренднi платежi, обум. майбутнiми подiями
Отриманi платежi по суборендi
Всього 7 7
Дебiторська заборгованiсть по нерозривним договорам операцiйної оренди вiдсутня.
3.9.Розрахунки з постачальниками та iншими кредиторами.
Поточна кредиторська заборгованiсть визнається зобов‘язанням одночасно з визнанням активу –
придбаних товарiв чи отриманих послуг. До кредиторської заборгованостi вiдносяться також
передоплати, отриманi вiд покупцiв.
Компанiя розрiзняє кредиторську заборгованiсть по строкам погашення:
- Короткострокова кредиторська заборгованiсть – пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв з дати
балансу
Довгострокова кредиторська заборгованiсть – пiдлягає погашенню в термiн, бiльшiй 12 мiсяцiв з
дати балансу.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдображається в Звiтi про фiнансовий стан за
теперiшньою (дисконтованою) вартiстю. Рiзниця мiж теперiшньою та балансовою вартiстю
вiдображається у Звiтi про прибутки та збитки в складi iнших фiнансових доходiв (витрат).
Розкриття iнформацiї по кредиторської заборгованостi наведено у таблицi 12
Таблиця 12
в тисячах українських гривень
Аванси одержанi
01.01.2018 30.09.2018
Аванси одержанi 1 1
Всього 1 1

Таблиця 13
в тисячах українських гривень

Iнша кредиторська заборгованiсть
01.01.2018 30.09.2018
Нарахованi вiдсотки (купон по облiгац) 12132 14910
Нарахованi вiдсотки по кредиту 0 0
Iнша кредиторська заборгованiсть 1071 1528
Всього 13203 16438
Таблиця 14
в тисячах українських гривень

Кредиторська заборгованiсть з податкiв
01.01.2018 30.09.2018
Iнша кред. заборгованiсть з податкiв 19 29
Податок на додану вартiсть 454 409
Всього 473 438
Таблиця 15
в тисячах українських гривень
Торгова кредиторська заборгованiсть
01.01.2018 30.09.2018
Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами 1418 833
Торгова кредиторська заборгованiсть перед третiми сторонами 158 617
Всього 1576 1450
Торгова кредиторська заборгованiсть перед третiми сторонами
01.01.2018 30.09.2018
ТОВ "МОТОРСПОРТ" 0 436
М"яснiков А.Ю. 84 124
ТОВ Лiнкслабораторiї 0 0
ФОП "ЖУК В.М." 6 11
ФОП Горелин М.С. 35 33
ТОВ "Константа комбiкорм" 21 0
ТОВ "Протей" 0 0
Iнша торгова кред. заборгованiсть 12 14
Всього 158 618
Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
01.01.2018 30.09.2018

Ачи-Кале ПП 0 0
Кратос-Агро ТОВ 374 595
Пенсiйний фонд НБУ 8 8
Тхорiвське ТДВ 1036 230
Всього 1418 833
3.10. Виплати персоналу.
Облiк витрат персоналу Компанiя здiйснює вiдповiдно МСФЗ 19 «Винагорода спiвробiтникам».
До виплат персоналу належать:
- Заробiтна плата за вiдпрацьований час
- Премiї та заохочування
- Виплати при звiльненнi
- Iншi виплати
Компанiя один раз на рiк формує та коригує резерв невикористаних вiдпусток
Розрахунок резерву вiдпусток на 2018 р.
ПIБ Всього використано на 01.01.2018 р.Вiдпускнi , грн.Податки, грн
Вагiн К.О. 68 39 29 3740,00 822,80
Сопiженко Н.А. 41 24 17 2115,00 465,30
Данилюк Т.В. 89 62 27 3430,00 754,60
Власюк Б.А. 149 141 8 1015,00 223,30
Глава Є.К. 22 0 22 2800,00 616,00
Гулеватий О.I. 40 24 16 5000,00 1100,00
Жук Л.В. 254 156 98 12450,00 2739,00
Кондрат Г.О. 26 26 1650,00 363,00
Козюлина Л.Г. 228 213 15 1905,00 419,10
Красюк С.Ф. 217 187 30 3420,00 752,40
Миронюк В.В. 133 74 59 3740,00 822,80
Попова М.П. 214 179 35 3900,00 858,00
Серпутько Н. 203 154 49 6230,00 523,94
Сухорябов Р.Є 248 229 19 2415,00 531,30
Шапкiна О.Г. 166 115 51 7235,00 1591,70
Всього : 501 61045,00 12583,24 73628,24
Премiї та заохочування , iншi виплати та виплати призвiльненнi Компанiєю не провидились у 2018
роцi.
За 9 мiсяцiв 2018 рiк було використано 69,0 тис. грн. резерву вiдпусток. Станом на 30.09.2018
року. Резерв вiдпусток склав 5,0 тис. грн.
Фiнансовi iнструменти
Компанiя розкриває iнформацiю, яка дає змогу користувачам фiнансової звiтностi оцiнити
значимiсть фiнансових iнструментiв для його фiнансового стану та результатiв дiяльностi.
27.03.2014 року Компанiя придбала цiннi папери - облiгацiї вiдсотковi iменнi, серiя Е. Емiтент _
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РIАЛ IСТЕЙТ БIЗНЕС ГРУП" кiлькiсть цiнних
паперiв склала 2880 штук., номiнальною вартiстю 1000,00 грн. Загальна вартiсть цiнних паперiв
склала 3 064 636,80 грн. Даний фiнансовий актив утримується компанiєю для продажу , та
оцiнюється за справедливою вартiстю.
Згiдно вимог МСФЗ, фiнансовi активи, що утримуються для продажу, оцiнюються за
справедливою вартiстю. За даними сайту фондової бiржi (ytth://www.pfts.ua/), на якiй розмiщено
iнформацiю щодо котирування облiгацiй ТОВ "РIАЛ IСТЕЙТ БIЗНЕС ГРУПП", якi були придбанi
Компанiєю, та утримуються для продажу, вартiсть однiєї облiгацiї , що утримується Компанiєю, а
також результат переоцiнки станом на 01.01.2018 року становить :
Кiлькiсть облiгацiй, що утримується Цiна станом на 31.12.2015 р., грн. Справедлива вартiсть

станом на 31.12.14 р., грн. Справедлива вартiсть станом на 01.01.18 р., грн. Результат переоцiнки,
грн.
2880 975,34 2951424,00 2808979,20 -142444,80
Компанiя вiдобразила зменшення балансової вартостi облiгацiй на суму 142,0 тис. грн. а також
збiльшила витрати на збиток Компанiї на вище вказану суму .
3.11. Кредити.
Облiк кредитiв регламентується МСФЗ 23 «Витрати по займам».
Витрати по займам, безпосередньо пов‘язанi з придбанням, будiвництвом та створенням активiв,
на пiдготовку до використання або продаж яких необхiднi значнi затрати часу (квалiфiкованi
активи), включаються в вартiсть таких активiв (капiталiзуються) до моменту їх готовностi до за
планового використання або продажу.
Всi iншi витрати по займам вiдображаються в прибутку та збитку по мiру їх виникнення.
Компанiя роздiляє кредити на:
- Короткостроковi – з термiном погашення менше 12 мiсяцiв
- Довгостроковi – з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв
Розкриття iнформацiї по позикам та кредитам наведено у таблицi 16
Таблиця 16
в тисячах українських гривень
Довгостроковi кредити банкiв
Номер кредитного договору Валюта кредиту Процентна ставка Рiк погашення 01.01.2018
30.09.2018
Всього
Короткостроковi позики
01.01.2018 30.09.2018
Короткостроковi кредити 0 0
Включаючи
Всього 0 0
Компанiя повнiстю погасила кредит банку та розрахувалась з зобов"язаннями по виплатi вiдсоткiв
за користування кредитними коштами.
Короткостроковi позики
Номер кредитного договору Валюта кредиту Вiдсоткова ставка 01.01.2018 31.12.2018
Всього 0 0
3.11.1. Облiгацiя- це цiнний папiр ,що посвiдчує внесення його власником грошей , визначає
вiдносини позики мiж власником облiгацiй та емiтентом, пiдтверджує зобов"язання емiтента
повернути власниковi облiгацiї її номiнальну вартiсть у передбачений умовами розмiщення
облiгацiй строк та виплатити дохiд за облiгацiєю, якщо iнше не передбачено умовами розмiщення.
" Компанiя оцiнює отриманi займи, пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю,
включаючи витрати на операцiю, i вiдображає у фiнансової звiтностi вiдповiдно як зобов’язання,
якi не пiдлягають взаємозалiку. Компанiя включає витрати на операцiю, що безпосередньо
пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту, у суму дисконту за цим фiнансовим
iнструментом.
На дату звiтностi компанiя оцiнює займ пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю
з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї
дисконту . Компанiя амортизує дисконт протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз

застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту має бути повнiстю амортизована на
дату повернення займу. Згiдно протоколу №6 вiд 25.09.2013 року ПАТ ""Компанiя Ельба"" було
винесено рiшення про вiдкрите розмiщення облiгацiй . Облiгацiї, що розмiщуються є iменними,
вiдсотковими, звичайними. Загальна кiлькiсть облiгацiй становить 23000 штук. Номiнальна
вартiсть облiгацiї становить 1000 грн. Серiя А: порядковi номери :0001-23000. Загальна
номiнальна вартiсть випуску облiгацiй, що пропонується до розмiщення становить 23 000 000,00
гривень. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 23 000 000 ,00
грн., для розширення асортименту продукцiї та розширення мережi магазинiв .Облiгацiї
оплачуються первинними власниками в строк , що обумовлений у вiдповiдному договорi купiвлiпродажу облiгацiй , але не пiзнiше строку закiнчення укладення договорiв з першими власниками.
Емiтент переказує облiгацiї на рахунок у цiнних паперах покупця у зберiгача не пiзнiше 3-х днiв ,
наступних за днем надходження 100 % оплати облiгацiй на рахунок емiтента.Викуп облiгацiй буде
здiйснюватися за номiнальною вартiстю облiгацiй . Власник облiгацiй , який надає облiгацiї для
викупу , також отримує нарахований дохiд за вiдсотковий перiод , що передує датi викупу
облiгацiй, тобто цiна продажу облiгацiй враховує номiнальну вартiсть облiгацiй та нарахованi
вiдсотки з моменту реєстрацiї випуску облiгацiй до моменту розмiщення. Компанiєю було
реалiзовано 18558 облiгацiй по номiнальнiй вартостi , а також отримано компенсацiю за
нарахованi вiдсотки з моменту реєстрацiй випуску д до моменту розмiщення в сумi 659200,13
грн."
Строк обiгу облiгацiй : з дня наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свдоцтва про
реєстрацiю випуску облiгацiй по 27 жовтня 2018 року.
"Виплата вiдсоткiв по облiгацiям здiйснюється два рази на рiк в наступнi строки: 27.04.2018 року.,
та 27.10.2018 року., вiдсотковий дохiд складає 20% рiчних.Згiдно Бiржового звiту облiгацiї
Товариства, а саме: облiгацiї вiдсотковi бездокументарнi iменнi (401562-UA4000175699),
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн., дата погашення 28 жовтня 2018 р., серiя А, у загальнiй
кiлькостi 18 558 шт. придбанi ТОВ ""Домiнанта Трейд"" (код ЄДРПОУ 38726248, лiцензiя
НКЦПФР №286779 Серiя АЕ вiд 26.12.2013р.) за Бiржовим контрактом №765560 вiд 17.11.2017
року. Загальна сума укладеного Бiржового контракту складає 100 001,00 грн.
Згiдно Виписки вiд 05.09.2018 року облiгацiї Товариства, а саме: облiгацiї вiдсотковi
бездокументарнi iменнi (401562-UA4000175699), номiнальною вартiстю 1 000,00 грн., дата
погашення 28 жовтня 2018 р., серiя А, у загальнiй кiлькостi 18 558 шт. придбанi ТДВ
""Тхорiвське» (код ЄДРПОУ 03376929). Загальна вартiсть ЦП за укладеним договором купiвлiпродажу ЦП №БВ-18/08/28-2 вiд 28.08.2018 року складає 103 000,00 грн.
"
Розрахунок дисконту (скидки)
Дата Номiнальна сума %, грн., 20% Сума вiдсотку за ефективною ставкою, грн. Сума амортизацiї
дисконту, грн. Амортизована собiвартiсть iнвестицiї, грн.
28.10.2013 18558000Х20%=3711600 18558000-69851,87= 18488148,13
28.10.2014 3711600,00 18488148,13Х20,113%=3718521,23 6921,23 18495069,36
28.10.2015 3711600,00 18495069,36Х20,113%=3719913,30 8313,30 18503382,66
28.10.2016 3711600,00 18503382,66Х20,113=3721585,35 9985,35 18513368,01
28.10.2017 3711600,00 18513368,01Х20,113%=3723593,71 11993,71 18525361,72
28.10.2018 3711600,00 18525361,72Х20,113%=3726006,00 14406-18232,28 1855800-18525361,72=
32638,28
Всього : 18558000,00 69851,87 18558000,00
Розрахунок ефективної ставки вiдсотка
ЕСВ= ((18558000,00Х20%+69851,87/5)/(18488148,13+185558000,00)/2)х100%
Амортизацiя дисконту за 1 кв. 2018 року склала 8047,80 грн.,

Амортизацiя дисконту за 2 кв. 2018 року склала 8137,22 грн.,
Амортизацiя дисконту за 3 кв. 2018 року склала 8226,63 грн.,
Амортизацiя дисконту за 4 кв. 2018 року склала 2414,33 грн.
Довгостроковi позики
Якщо Компанiя порушує зобов’язання за довгостроковою кредитною угодою на кiнець звiтного
перiоду або ранiше, внаслiдок чого зобов’язання пiдлягає сплатi за вимогою, зобов’язання
класифiкується як поточне, навiть якщо кредитор погодився (пiсля звiтного перiоду i до
затвердження фiнансової звiтностi до випуску) не вимагати платежу внаслiдок порушення.
Зобов’язання класифiкується як поточне, тому що на кiнець звiтного перiоду Компанiя не має
безумовного права вiдстрочити погашення принаймнi на дванадцять мiсяцiв пiсля цiєї дати.
Нарахованi вiдсотки по довгостроковим зобов"язанням склали 18556 тис. грн. , та класифiкуються
як поточнi зобов"язання.
01.01.2018 30.09.2018
За вирахуванням 18531 18556
Всього 18531 18556
До ризикiв , що виникають в результатi , фiнансових iнструментiв , вiдносяться :
1) Укладання Компанiєю договору Iпотеки вiд 23.12.2013 року з Корпоративним недержавним
пенсiйним фондом НБУ, згiдно з яким забезпечення виконання зобов"язань щодо викупу та
погашення та, або вiдсоткового доходу розмiщених облiгацiй компанiї серiя А, що будуть
придбаватися КНПФ НБУ в майбутньому, Компанiя передала йому в iпотеку наступне майно:
Нежитлова будiвля, лiт А, площею 918,0 м.кв.; нежитлова будiвля лiт.Б площею 1074,10 м.кв.;
нежитлова будiвля лiт. Г площею 226,7 м.кв., яке розташоване за адресою : 09050, Київська обл.
Сквирський р-н, с. Тхорiвка, вул. Сквирська 42., що належить Компанiї на пiдставi свiдоцтва про
право власностi на нерухоме майно серiї САЕ №179028 виданого 22.03.2011 року. Предмет
iпотеки оцiнений в сумi 7 808 744,00 грн.
2) В забезпечення виконання зобов"язань Компанiї щодо викупу, погашення розмiщених облiгацiй
серiя А, та належнiй сплатi вiдсоткового доходу за ними , що будуть придбаватися КНПФ НБУ в
майбутньому , акцiонер Компанiї Жук Л.В. на пiдставi укладеного 06.02.2014 року договору
застави цiнних паперiв передала в заставу КНПФ НБУ простi iменнi акцiї (Емiтент ПАТ Компанiя
"Ельба") в кiлькостi 9 091 139 шт., загальною номiнальною вартiстю 9 091 139,00 грн.
3) В забезпечення виконання зобов"язань Компанiї щодо викупу, погашення розмiщених облiгацiй
серiя А, та належнiй сплатi вiдсоткового доходу за ними , що будуть придбаватися КНПФ НБУ в
майбутньому , акцiонер Компанiї ТОВ "Агросейв" на пiдставi договору застави цiнних паперiв вiд
23.12.2013 року передало в заставу КНПФ НБУ простi iменнi акцiї (Емiтент ПАТ Компанiя
"Ельба") в кiлькостi 2 500 499 шт., загальною номiнальною вартiстю 2 500 499,00 грн.
4) В забезпечення виконання зобов"язань Компанiї щодо викупу, погашення розмiщених облiгацiй
серiя А, та належнiй сплатi вiдсоткового доходу за ними , що будуть придбаватися КНПФ НБУ в
майбутньому , Компанiя передає в заставу належнi йому на пiдставi права власностi товари в
оборотi , а саме Комплекс обладнання для низько температурної варки на загальну суму 2 554
922,00 грн., на пiдставi укладеного 03.06.2014 року договору застави товарiв в оборотi .
Пов'язанi сторони
- Пiдприємство i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над
пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини фiзичної
особи.
Розкриття iнформацiї з пов‘язаними сторонами наведено у таблицi 17
Таблиця 17
в тисячах українських гривень

1) Продаж товарiв та послуг
2017 рiк 2018 рiк
Продаж товарiв.
Кратос-Агро ТОВ 738 52
Ачи-Кале ПП 0 0
Тхорiвське ТДВ 439 32
Продаж послуг:
Тхорiвське ТДВ 0 195
Кратос-Агро ТОВ 0 0
Всього 1177 279
2) Купiвля товарiв та послуг
2017 рiк 2018 рiк
Купiвля товарiв:
Тхорiвське ТДВ 1351 139
Ачи-Кале ПП 0 0
Кратос-Агро ТОВ -123 190
Купiвля послуг:
Тхорiвське ТДВ 257 37
Пенсiйний фонд НБУ 15 0
Кратос-Агро ТОВ 14 14
Ачи-Кале ПП 0 0
Всього 1514 380
Компанiя здiйснювала операцiї з пов"язаними сторонами на протязi 9 мiсяцiв 2018 року вiдносини
мали виробничий характер.
За 9 мiсяцiв 2018 рiк Компанiя не реалiзовувала ПП "Ачи Кале" товарiв та послуг.
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Компанiї на протязi 2018 року не
виплачували. Виплати по закiнченнi прудової дiяльностi, короткостроковi виплати а токож
призвiльненнi не передбаченi.
3) Вклади в капiтал вiд пов'язаних сторiн
Всього 0
4) Вклади в капiтал пов'язаних сторiн
Всього 0
5) Довгостроковi позики вiд пов'язаних сторiн
Всього 0
6) Короткостроковi позики вiд пов'язаних сторiн
Всього 0
7) Довгостроковi позики пов'язаним сторонам

Всього 0
8) Короткостроковi позики пов'язаним сторонам
Всього 0
Компенсацiї менеджменту
Заробiтна плата та iншi додатковi виплати
<> 108
Всього 108

Баланси на кiнець перiоду по пов'язаним сторонам
2017 рiк 2018 рiк
Торгова дебiторська заборгованiсть
Кратос-Агро ТОВ 17 0
Ачи-Кале ПП 0 0
Тхорiвське ТДВ 4 129
Торгова кредиторська заборгованiсть
Ачи-Кале ПП 0 0
Кратос-Агро ТОВ 13 595
Пенсiйний фонд НБУ 8 8
Тхорiвське ТДВ 1106 230
Аванси виданi
Ачи-Кале ПП 0 0
Кратос-Агро ТОВ 4 -1
Пенсiйний фонд НБУ 38 45
Тхорiвське ТДВ 0 0
Аванси одержанi
Ачи-Кале ПП 0 0
Кратос-Агро ТОВ 0 0
Пенсiйний фонд НБУ 0 0
Тхорiвське ТДВ 0 0
Iнша дебiторська заборгованiсть
Ачи-Кале ПП 10305 10305
Кратос-Агро ТОВ 0 0
Тхорiвське ТДВ 152 0
Iнша кредиторська заборгованiсть
Ачи-Кале ПП 0 0
Пенсiйний фонд НБУ 263 263
Кратос-Агро ТОВ 1659 696
Тхорiвське ТДВ 0 0
Жук Л.В. 2 2
Гулеватий Олександр Iванович 7 9
Перелiк власникiв цiних паперiв (акцiонерiв) ПАТ "Компанiя "Ельба" станом на 05.04.2018 року,
згiдно Реєстру власникiв цiнних паперiв (акцiонерiв), наданому ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" для проведення Загальних зборiв акцiонерiiв Товариства 12.04.2018 року.

Акцiонерний капiтал 2016 рiк 05.04.2018
Жук Л.В. 29,5088% 0,0000%
Пенсiйний фонд НБУ 36,6324% 0,0000%
Гулеватий Олександр Iванович 7,8781% 21,1712%
Ачи-Кале приватне пiдприємство 14,7685% 0,0000%
ТОВ "Рiал Iстейт Бiзнес Групп" (Україна) 0,1628% 0,1683%
ТОВ "Риал Iстейт Бизнес Групп" 0,006% 0,000%
ТОВ "Iнститут портфельних iнвестицiй " 0,3181% 0,0000%
ТОВ "Iнститут портфельних iнвестицiй " 0,0033% 0,0000%
ТОВ "Фондовий актив" 0,221% 0,000%
ПАТ "Менеджмент Технолоджiз" 0,0814% 0,0000%
ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" 0,0033% 0,0000%
ТОВ "Агросейв" 10,4163% 0,0000%
ТОВ "КУА "Капiтал Груп" (Україна) 0,0000% 0,3246%
ТОВ "ФОНДОВИЙ ТРЕЙДЕР" (Україна) 0,0000% 0,3025%
ТОВ "I-Iнвест" (Україна) 0,0000% 28,5340%
ТОВ "Українська теплоенергетична група " (Україна) 0,0000% 0,0005%
1522303 Грiнклiф Ентенрпрайзис Лiмiтед (Кiпр) 0,0000% 8,0985%
ПАТ "Радикал Банк" (Депозитарна установа) 0,0000% 41,4005%
12 квiтня 2018 року Товариство провело черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства згiдно
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 05.04.2018 року, наданим Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України».
Перелiк питань, що розглядались на зборах:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах
Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв
(регламенту зборiв).
4. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та
визначення основних напрямiв дiяльностi на 2018 рiк.
5. Звiт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревiзора Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.
6. Звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Затвердження
звiту зовнiшнього аудитора.
7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,
передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства».
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради
Товариства.
10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
з ними.
11. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора
Товариства.
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення розмiру його
винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з ним.

Пропозицiй щодо питань порядку денного не подано. Кожне питання порядку денного розглянуто.
3.13. Податки на прибуток .
Облiк податку на прибуток та вiдстрочених податкiв Компанiя веде згiдно МСФЗ 12 «Податки на
прибуток».
Поточнi податки визнаються як витрати або дохiд та включаються у Звiт про прибутки, збитки за
звiтний перiод, крiм випадкiв:
- операцiї або подiї,яки визнаються безпосередньо у власному капiталi
- об‘єднання бiзнесу
Поточний податок на прибуток признається з урахуванням податкового законодавства України,
яке дiяло на звiтну дату в Українi та розраховується на пiдставi очiкуваного прибутку за звiтний
перiод з урахуванням податкових ставок (18% на 2018 рiк)
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки тодi, коли є вiрогiднiсть отримання
оподаткованого прибутку, який може бути зменшений на суму тимчасових рiзниць.
Пiсля планової перевiрки Василькiвською ОДПI , Компанiя сформувала коригуючу декларацiю з
податку на прибуток, згiдно якої виникла передплата з податку на прибуток в сумi 77 000 грн. Та
проведено коригування витрат з податку на прибуток, коригування залишку нерозподiленого
прибутку на початок перiоду, що виникло внаслiдок виправлення помилки.Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi вимагають вiдображати певнi статтi за кредитом або дебетом власного
капiталу.
Таблиця 18
в тисячах українських гривень
Витрати по податку на прибуток
2017 2018
Поточнi витрати по податку на прибуток 0 0
Витрати (доходи) по вiдстроченому податку на прибуток 0 0
Загальнi витрати (доходи) по податку на прибуток 0 0
3.14 Розкриття акцiонерного капiталу
Акцiонерний капiтал

в тисячах українських гривень Таблиця 19
31.03.2017 30.09.2018
Сума Вiдсоток Сума Вiдсоток
Всього акцiонерний капiтал 30808 100% 30808 100%

3.14. Визнання доходу.
Основнi принципи облiку та визнання доходiв Компанiї, а також вимоги розкриття доходiв у
фiнансовiй звiтностi регулюються МСФЗ 18 «Дохiд».
Дохiд визнається як сума компенсацiї, яка отримана або належить до отримання, за товари,
роботи, послуги в звичайному ходi господарської дiяльностi. Доходи вiдображаються за мiнусом
податку на додану вартiсть, знижок.

Компанiя признає дохiд тiльки в тому випадку, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, є
ймовнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд, а також вiдповiднiсть спецiальним критерiям,
вказаним нижче.
3.14.1. Реалiзацiя.
Компанiя виробляє та реалiзовує товари автомобiльної та побутової хiмiї оптом. Компанiя признає
дохiд вiд реалiзацiї в момент вiдвантаження товарiв оптовику, коли оптовик отримує повний
контроль за каналом реалiзацiї та цiною реалiзацiї товарiв, а також у разi вiдсутностi невиконання
зобов‘язань, якi можуть перешкоджати прийняттю товарiв оптовиком. Передача готової продукцiї
вважається здiйснений, коли всi ризики та вигоди вiд його володiння перешли покупцю.
3.14.2. Надання послуг.
Коли результат угоди,яка передбачає надання послуг,може бути достовiрно оцiненим, виручка,
пов‘язана з даною угодою, повинна визнаватися шляхом вказiвки на стадiю завершеностi операцiї
на звiтну дату. Результат операцiї може бути достовiрно оцiненим, якщо виконуються наступнi
умови:
- Сума виручки може бути достовiрно оцiнена;
- Iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов‘язанi з угодою, надiйдуть у Компанiю;
- Стадiя завершеностi операцiї станом на звiтну дату може бути надiйно визначена та витрати,
понесенi для здiйснення угоди можуть бути досить точно визначенi.
3.14.3. Проценти, роялтi та дивiденти.
Виручка, яка виникає внаслiдок використання iншими органiзацiями активiв Компанiї, що
приносять проценти, роялтi та дивiденди визнається на наступних пiдставах:
- Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх
нарахування та строку використання вiдповiдними активами
- Роялтi визнаються методом нарахувань у вiдповiдностi до змiсту договору
- Дивiденди визнаються у перiодi прийняття рiшення про їх виплату
Розкриття iнформацiї по доходу наведено у таблицi 20
Продовження тексту приміток
Таблиця 20
в тисячах українських гривень
Доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї - Рiдини для догляду за автомобiлями 2 6
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї – Омивачi 783 82
Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї – Розпалювачi 33 0
Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг 0 189
Доходи вiд реалiзацiї товарiв 16036 2480
Всього 16854 2757
Таблиця 21
в тисячах українських гривень
Iншi операцiйнi доходи

01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 148 2
Доходи вiд продажу основних засобiв 0 0
Отриманi штрафи, пенi. 0 0
Iншi операцiйнi доходи 0 0
Всього 148 2

3.15. Визнання витрат.
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у виглядi вибуття активiв
або у виглядi виникнення зобов‘язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (причому
таке зменшення не пов‘язане з виплатами засновникам).
Витрати визнаються пiд час зменшення активiв або збiльшенням зобов‘язань, за умови, що цi
витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здiйсненi.
Витрати,якi не можливо прямо зв‘язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує отримання
економiчних вигiд протягом кiлькох перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного
розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними перiодами.
3.15.1. Фiнансовi витрати.
Фiнансовi витрати пов‘язанi з погашенням фiнансових зобов‘язань Компанiї.
Розкриття iнформацiї по витратам компанiї наведено у таблицях нижче.
Таблиця 22
в тисячах українських гривень
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 13869 2044
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї - Розпалювачi 33
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї - Омивачi 686 64
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї - Рiдини для догляду за автомобiлями 1 4
Всього 14589 2112
Таблиця 23
в тисячах українських гривень
Адмiнiстративнi витрати
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Амортизацiя основних засобiв 383 381
Витрати матерiалiв 3 1
Витрати на зарплату та супутнi податки 378 363
Витрати на оренду 30 47
Iншi витрати 21 63
Офiснi витрати 45 24
Послуги банку 6 9
Професiйнi послуги 27 34

Всього 893 922
Таблиця 24
в тисячах українських гривень

Витрати на збут
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Амортизацiя нематерiальних активiв 0 1
Амортизацiя основних засобiв 40 84
Витрати матерiалiв 0 69
Витрати на зарплату та супутнi податки 210 215
Витрати на маркетинг 27 30
Витрати на оренду 0 14
Витрати на страхування автотранспорту 0 0
Витрати на упаковку та транспортування 535 52
Експлуатацiйнi витрати 0 0
Iншi витрати 84 8
Послуги паркiнгу 0 0
Послуги iншi 0 9
Послуги зберiгання 0 0
Роялтi 0 0
Всього 896 482
Таблиця 25
в тисячах українських гривень
Iншi операцiйнi витрати
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Амортизацiя основних засобiв 22 22
Витрати вiд списання дебiторської заборгованостi 0 111
Витрати на податки та супутнi нарахування 94 96
Iншi витрати 6 5
Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi 0 -1
Нарахованi штрафи та пенi 17 136
Витрати матерiалiв 0 0
Собiвартiсть реалiзованих ОЗ 0 0
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 0 0
Iншi резерви 0 0
Всього 139 369
Таблиця 26
в тисячах українських гривень
Фiнансовi витрати
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Витрати на проценти по банкiвським кредитам 0 0
Витрати на проценти по облiгацiям 2785 2801
Всього 2785 2801

Таблиця 27
Фiнансовi доходи
01.01.2017. - 31.09.17. 01.01.18- 30.09.18
Iншi фiнансовi доходи 432 431
Компенсацiя за нарахованi вiдсотки 0 0
Всього 432 431
3.16. Умовнi зобов‘язання та умовнi активи.
Умовнi зобов‘язання не признаються в фiнансової звiтностi, але розкриваються в примiтках, за
винятком тих випадкiв, коли вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди є
незначною.
Умовнi активи не признаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в примiтках у тому разi,
якщо вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд є достатньо високою.
3.17. Подiї пiсля дати балансу.
Подiї пiсля дати балансу – це сприятливi або негативнi подiї, якi вiдбуваються в промiжок часу
мiж датою звiтностi та затвердженням фiнансової звiтностi до випуску.
Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть при виникненнi коригуючої подiї – подiя, яка представляє
докази умов, якi iснували на дату балансу.
Некоригуючi подiї – це подiї, якi свiдчать про умови, якi виникли пiсля дати балансу. При
виникненнi некоригуючої подiї, Компанiя не визнає її в своїй фiнансовїй звiтностi, але при їх
iстотностi, розкриває у примiтках до фiнансової звiтностi. По некоригуючим подiям розкривається
характер подiї, оцiнка її фiнансового впливу або констатацiя факту про неможливiсть такої оцiнки.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР _________________________________ Вагiн К.О.

