Титульний аркуш
01.11.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння
(посада)

Ганна ДIАКОВА
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Подiльський цемент"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293091
4. Місцезнаходження: 32325, Хмельницька обл., Гуменцi, вул. Хмельницьке шосе, 1-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (03849) 67215, (03849) 67215
6. Адреса електронної пошти: oandreyko@crhukraine.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.crhukraine.com/locations/po
dilsky_cement_jsc/shareholders

01.11.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
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 будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та 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,

X
X
X
X
X
X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
До пункту 1 Змiсту: Зазначено три основнi види дiяльностi, крiм того вiдповiдно до
вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань АТ "Подiльський цемент" має зареєстрованi наступнi види дiяльностi:
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 49.41
Вантажний автомобiльний транспорт; 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв; 69.20
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту.

До пунтку 5 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки за звiтний перiод Товариство не
здiйснювало випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.

До пункту 6 Змiсту: Товариство не створювало юридичнi особи за своєю участю. В цьому
пунктi наведено iнформацiю щодо участi Товариства у вже створених юридичних особах,
частка участi в яких становить 5% та бiльше статутного капiталу.

До пункту 7 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки в Товариства вiдсутня посада
корпоративного секретаря.

До пункту 8 та 9 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки за звiтнiй перiод Товариство не
вчиняло та не приймало рiшення щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.

До пункту 10 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки за звiтний перiод вiдсутнi будь - якi
обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента
або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Вiдсутнi
голосуючi акцiї права голосу за якими обмеженi.

До пунктiв 11-20 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало

випуск боргових цiнних паперiв, цiльових облiгацiй, Товариство не має iпотечних активiв, не
здiйснювало випуск будь-яких похiдних цiнних паперiв, н/д.

До пункту 21 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть
складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

До пункту 23 Змiсту: iнформацiя не наводиться, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за
звiтний перiод не перевiрялась аудитором/аудиторською фiрмою.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Подiльський цемент"
2. Дата проведення державної реєстрації
18.12.1997
3. Територія (область)
Хмельницька обл.
4. Статутний капітал (грн)
907452000
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
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
501
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.51 - Виробництво цементу (основний);
08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та
глинистого сланцю;
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля;
9. Органи управління підприємства
Наглядова Рада, Правлiння
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

CRH Ukraine B.V.

De Klenke 10, 1083HL Amsterdam

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
24298324

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "IНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539
2) IBAN
UA203005390000026004003065900
3) поточний рахунок
UA203005390000026004003065900
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "IНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539
5) IBAN
UA803005390000026001213028600
6) поточний рахунок
UA803005390000026001213028600

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер

Дата

Орган державної влади, що

Дата

ліцензії

1
Видобування корисних копалин
(промислова розробка родовищ)
Назва об'єкту облiку: Родовище
- Гуменецьке Корисна копалина:
Вапняк

2
6563

видачі

видав ліцензію

закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)
3
4
5
27.10.2021 Державна служба геологiї та 22.12.2036
надр України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0013.20.68 15.01.2020 Територiальне управлiння
15.01.2025
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
Зберiгання пального

Опис

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
2209041420200 09.01.2020 Державна податкова служба 09.01.2025
0032
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

використання ДIВ

Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
ОВ 020324 21.12.2018 Державна iнспекцiя ядерного 21.12.2021
регулювання України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0329.17.68 08.12.2017 Територiальне управлiння
08.12.2021
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Придбання; зберiгання;
використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
б/н
31.08.2017 Державна служба України з 31.08.2021
лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Устатковання для видобутку та
транспортування корисних
копалин вiдкритим
способомКонвеєрнi стрiчки для
вугiльної, гiрничорудної,
нерудної, металургiйної та
коксохiмiчної
промисловостiУстатковання для
видобутку та транспортування
корисних копалин вiдк

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0158.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
Монтаж, демонтаж,
0157.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
налагодження, ремонт, технiчне
Держпрацi по Хмельницькiй
обслуговування, реконструкцiя
областi
машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеної
небезпеки, що зазначенi у
додатку 3 до Порядку видачi
дозволiв на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки та на
експлуатацiю(застосуван
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Устатковання для дроблення,
сортування, збагачення
корисних копалин i
огрудкування руд та
концентратiв, технологiчне
обладнання з переробки
природного каменю. Посудини,
що працюють пiд тиском понад
0,05 МПа

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0159.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери. Технологiчнi
транспортнi засоби, що

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0162.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

пiдлягають реєстрацiї в
територiальних органах
Держгiрпромнагляду
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0161.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0160.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0160.17.68 12.06.2017 Територiальне управлiння
12.06.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Устатковання для дроблення,
сортування, збагачення
корисних копалин i
огрудкування руд та
концентратiв, технологiчне
обладнання з переробки
природного каменюМонтаж,
демонтаж, налагодження,
ремонт, технiчне
обслуговування, реконструкцiя
машин, механiзмi

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0072.17.68 03.04.2017 Територiальне управлiння
03.04.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
Конвеєрнi стрiчки для вугiльної, 0073.17.68 03.04.2017 Територiальне управлiння
03.04.2022

гiрничорудної, нерудної,
металургiйної та коксохiмiчної
промисловостiМонтаж,
демонтаж, налагодження,
ремонт, технiчне
обслуговування, реконструкцiя
машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеної
небезпеки, що зазначенi у до

Держпрацi по Хмельницькiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
Устатковання для видобутку та
0058.17.68 13.03.2017 Територiальне управлiння
13.03.2022
транспортування корисних
Держпрацi по Хмельницькiй
копалин вiдкритим способом
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Технологiчне устатковання,
лiнiйнi частини та їх елементи
систем газопостачання
природним i зрiдженим газом
суб'єктiв господарювання та
населених пунктiв, а також
газовикористовуюче обладнання
потужнiстю понад 100
кВтПосудини, що працюють пiд
тиском по

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0057.17.68 13.03.2017 Територiальне управлiння
13.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0046.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0049.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0047.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0048.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Вантажопiдiймальнi крани i
машини, лiфти, ескалатори,
траволатори, канатнi дороги,
пiдйомники, зокрема будiвельнi,
та фунiкулери

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0051.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0050.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис
Електричне устатковання
електричних станцiй та мереж,
технологiчне
електрообладнання напругою
понад 1000 В

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0050.17.68 09.03.2017 Територiальне управлiння
09.03.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):

Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

Монтаж, демонтаж,
налагодження, ремонт, технiчне
обслуговування, реконструкцiя

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
0027.17.68 23.02.2017 Територiальне управлiння
23.02.2022
Держпрацi по Хмельницькiй
областi

машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеної
небезпеки, що зазначенi у
додатку 3 до Порядку видачi
дозволiв на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки та на
експлуатацiю(застосуван
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

Господарська дiяльнiсть з
медичної практики
Опис

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
АД064390 30.08.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i

пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.
Вид користування надрами:
1716
22.12.1998 Державна служба геологiї та 16.11.2036
Видобування корисних копалин
надр України
(промислова розробка родовищ)
Назва об'єкту облiку: Родовище
- Гуменецьке Корисна копалина:
Суглинок, Глина, Мергель
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис

Товариство продовжує займатись лiцензованим видом дiяльностi i
пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї має намiр її подовжувати.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дiакова Ганна
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Начальник виробництва АТ "Подiльський цемент"
7. Опис
Призначена на посаду вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради вiд 20.08.2020 року
№20/08-2020 у зв'язку з вибором голови правлiння. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Райх Фiлiпп
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Операцiйний директор
7. Опис
Обраний на посаду члена правлiння вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради вiд
04.12.2020 року №04/12-2020 у зв'язку з змiнами в чисельному складi правлiння. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бужиньскi Мiхал Роберт
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Заступник фiнансового директора
7. Опис
Переобраний на посаду члена правлiння вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради вiд
04.12.2020 року №04/12-2020 у зв'язку з переобранням членiв правлiння. Непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Муходiнова Марина Вiталiїївна
3. Рік народження
1978
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Член правлiння
7. Опис
Переобрана на посаду члена правлiння вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради вiд
04.12.2020 року №04/12-2020 у зв'язку з переобранням членiв правлiння. Непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Обе Фредерiк
3. Рік народження
1960
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Голова наглядової ради
7. Опис
Переобраний на посаду голови наглядової ради протоколом Наглядової ради 30.06.2021
року вiдповiдно до протоколу №30/06-2021 у зв'язку переобранням. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа є представником акцiонера.
1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Богач Марiуш
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Член наглядової ради
7. Опис
Член наглядової ради вiдповiдно до рiшення Єдиного акцiонера вiд 30.06.2021 року
№1/2021 у зв'язку з переобранням. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Посадова особа є представником акцiонера.
1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Деклан Магвайєр
3. Рік народження
1964
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Подiльський цемент", 00293091, Член наглядової ради
7. Опис
Член наглядової ради вiдповiдно до рiшення Єдиного акцiонера вiд 30.06.2021 року
№1/2021 у зв'язку з переобранням. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Посадова особа є представником акцiонера.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чокан Олена Володимирiвна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Цемент", 31519010, Головний бухгалтер ТОВ "Цемент"
7. Опис
Призначено на посаду 24.11.2017 року (наказ №376-к вiд 24.11.2017 р.) у зв'язку з
вакантною посадою головного бухгалтера. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

43586

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
11463432
X
X
X
11507018
X
X
Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним
фiнансової звiтностi та становлять: Довгостроковi зобов'язання
i забезпечення -Iншi довгостроковi зобов'язання - 8 056 510
тис.грн., довгостроковi забезпечення 67 098 тис. грн. Поточнi
зобов'язання:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 4 829 тис.грн. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 223
962 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з

бюджетом - 43 586 тис.грн. - зi страхування - 1 183 тис.грн. - з
оплати працi - 3 752 тис.грн. - Поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами - 13 858 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв - 13 307 тис. грн. - Поточнi забезпечення - 7 736
тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 3 071 197 тис.грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Цемент
Клiнкер
цементний

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
540,7 тис. тонн
546,7 тис. тонн

у грошовій формі
(тис.грн)
4
437513,4
350192,2

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
55,5
44,5

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
556,8
451582,2
83,9
139,7
86875,4
16,1

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Паливо
Електроенергiя
Сировина i матерiали
Витрати на персонал
Амортизацiя
Iншi витрати
Витрати на транспортування

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
22,4
20,6
11,1
4,2
5,7
23,6
12,3

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
17.03.2009
57/1/09

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000138952

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
10
90745200
907452000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не
було. Цiннi папери до бiржого реєстру не включенi. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 13.03.2012 р. (Протокол
№02/2012), та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску
простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму. Оновлене свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №57/1/09 вiд 17.03.2009 року видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.04.2012р.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №57/1/09 вiд 17.03.2009р., видане 13.05.2011р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку Вiдкритому акцiонерному товариству "Подiльський цемент", вважається таким, що втратило чиннiсть.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортеця"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
21344471
4. Місцезнаходження
32325, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, ГУМЕНЦI,
ВУЛИЦЯХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 1А
5. Опис
форма участi - засновник, 60%. Внесок здiйснено в грошовiй формi.
1. Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвський завод залiзобетонних конструкцiй"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
00130659
4. Місцезнаходження
09113, Київська обл., мiсто Бiла Церква, ВУЛИЦЯ СIЧНЕВОГО ПРОРИВУ, будинок 39
5. Опис
Форма участi - акцiонер, 80,8501%. Внесок: придбання акцiй.
1. Найменування
Приватне акцiонерне товариствао "Кам'янець-Подыльська телерадiокомпанiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
22775471
4. Місцезнаходження
32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯДРАГОМАНОВА, 9
5. Опис
форма участi, - акцiонер, 20,83%. Внесок: придбання акцiй.
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Львiвський бетон"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
34814969
4. Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Грунтова, 1
5. Опис
форма участi - засновник, вiдсоток у статутному капiталi - 99,99%. Внесок: придбання
корпоративних прав.
.

Підприємство

Акцiонерне товариство "Подiльський
цемент"
Хмельницька область, с.Гуменцi

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

00293091

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво цементу
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 501
Адреса, телефон: 32325 Гуменцi, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, (03849) 67215
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

6822481801
230
23.51

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

25 951
70 321
( 44 370 )
537 109
2 751 580
3 886 367
( 1 134 787 )
0
0
(0)
0
0
(0)

22 206
70 220
( 48 014 )
748 854
2 672 618
3 892 618
( 1 220 000 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

300

0

1035
1040
1045
1050
1060

75 546
0
1 165 810
0
0

75 546
0
1 165 810
0
0

1065

0

0

1090
1095

11 791
4 568 087

12 570
4 697 604

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

651 159
522 477
95 493
33 189
0
0
0
0

653 882
553 224
89 736
10 922
0
0
0
0

1125

171 478

336 859

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

346 415
36 678
35 998
0
91 287
124 114
0
189 805
0
189 805
0
0

304 172
36 681
36 000
0
61 143
20 462
0
300 706
0
300 706
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
56 874
1 667 810

0
0
0
0
30 311
1 744 216

1200

0

0

1300

6 235 897

6 441 820
На кінець
звітного
періоду
4
907 452
0
0
0
0
0
17 451
-5 990 101
(0)
(0)
0
-5 065 198

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

907 452
0
0
0
0
0
17 451
-7 307 610
(0)
(0)
0
-6 382 707

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
8 574 714
67 098
0
0
0
0

0
0
0
8 056 510
67 098
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
8 641 812

0
0
0
0
0
0
0
8 123 608

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

7 373
336 760
11 859
0
1 534
5 525
12 817
0
12 237
0
11 439
0
0
3 577 248
3 976 792

4 829
223 962
43 586
0
1 183
3 752
13 858
0
13 307
0
7 736
0
0
3 071 197
3 383 410

1700

0

0

1800
1900

0
6 235 897

0
6 441 820

Керівник

Дiакова Ганна

Головний бухгалтер

Чокан Олена Володимирiвна

Підприємство

Акцiонерне товариство "Подiльський
цемент"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

00293091

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

2 905 577

2 711 044

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 727 410 )
(0)

( 1 567 940 )
(0)

2090

1 178 167

1 143 104

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
61 175

0
0
0
58 410

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 59 730 )
( 211 116 )
( 47 438 )

( 77 754 )
( 141 177 )
( 87 376 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

921 058

895 207

2195
2200
2220

(0)
0
2 965

(0)
0
33 217

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

738 442
0
( 315 194 )
( 300 )
( 29 463 )
0

20 082
0
( 435 002 )
(0)
( 2 203 650 )
0

2290

1 317 508

0

2295
2300

(0)
0

( 1 690 146 )
0

2305

0

0

2350

1 317 508

0

2355

(0)

( 1 690 146 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
1 317 508

0
-1 690 146

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 153 601
Витрати на оплату праці
2505
129 263
Відрахування на соціальні заходи
2510
26 769
Амортизація
2515
113 585
Інші операційні витрати
2520
545 285
Разом
2550
1 968 503
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 094 015
82 883
16 889
113 311
384 046
1 691 144
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Дiакова Ганна

Головний бухгалтер

Чокан Олена Володимирiвна

ХV. Проміжний звіт керівництва
За пiдсумками дiяльностi АТ "Подiльський цемент" у третьому кварталi 2021 року важливо
зазначити про наступнi важливi подiї.
У цьому кварталi вироблено 546,7 тис. т. цементного клiнкеру, 540,7 тис. т. цементу.
Реалiзовано 139,7 тис. т. цементного клiнкеру та 556,8 тис. т. цементу.

Отримано спецдозвiл на користування надрами №6563 вiд 16.09.2021 року на видобування
вапняку з Гуменцького родовища.

Протягом звiтного перiоду iснують ризики та невизначеностi, пов'язанi з зростанням цiн на
енергоресурси.

Протягом звiтного перiоду Товариство сплатило 216098,9 тис. грн. податкiв.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд
його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, що промiжний звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi Товариства.

