Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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

Палкiн С.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне
найменування
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб "Шахтар"
(Донецьк)"

2. Організаційноправова форма
емітента
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00169816

4. Місцезнаходження
емітента

87524 Донецька область мiсто Марiуполь, вул. Сеченова, 71-А

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(044) 4981379 (044) 5817119

6. Електронна
поштова адреса
емітента

office@shakhtar.com

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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.shakhtar.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї Пiдприємством не надано:
3) вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - у зв'язку з тим, що Пiдприємство не приймало
участi у створеннi юридичних осiб у звiтному роцi;
4) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря - у зв'язку з тим, що ця посада на Пiдприємвстi не
передбачена;
5) iнформацiю про рейтингове агенство - у зв'язку з тим, що в статутному капiталi Пiдприємства вiдсутня державна
частка, воно не має стратегичного значення для економiки та безпеки держави, а також не займає монопольне
(домiнуюче) становище на ринку;
6) iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (размiру часток, паїв) - у
зв'язку з тим, що згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., вiдображення приватними акцiонерними товариствами цiєї
iнформацiї не передбачається;
10), 11) Iнформацiю про дивiденди, iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - у
зв'язку з тим, що згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., не передбачається вiдображення приватними акцiонерними
товариствами цiєї iнформацiї;
12.2) iнформацiю про облiгацiї емiтента - у зв'зку з тим, що Пiдприємство не здiйснювало випуску облiгацiй;
12.3) iнформацiю про iншi цiнни папери, випущенi емiтентом - у зв'язку з їх вiдсутнiстю;
12.4) iнформацiю про похiднi цiннi папери - у зв'язку з їх вiдсутнiстю;
12.5) iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - у зв'язку з вiдсутнiстю такої подiї;
13) опис бiзнесу - у зв'язку з тим, що згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., вiдображення приватними акцiонерними
товариствами цiєї iнформацiї не передбачається;
14.4), 14.5) iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiю про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї - у зв'язку з тим, що Пiдприємство займається видами дiяльностi, якi не
вiднесенi до переробної, добувної промисловостi та розподiлення електроенергiї, газу та води;
14.7) iнформацiю про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв- у зв'язку з їх вiдсутнiстю;
15) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - у зв'язку з вiдсутнiстю випускiв
Пiдприємством боргових цiнних паперiв;
18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) - емiтентом випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН не здiйснювався;
29) Текст аудиторського висновку (звiту) - у зв'язку з тим, що згiдно до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., не передбачається
вiдображення приватними акцiонерними товариствами цiєї iнформацiї;
31) рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до МСФЗ - за її вiдсутнiстю;
32) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових
цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - за її вiдсутнiстю;

33) звiт про стан об'єкта нерухомостi - за його вiдсутнiстю.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Футбольний
клуб "Шахтар" (Донецьк)"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

Серiя А01 № 435583

3. Дата проведення державної реєстрації

03.02.1999

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

2700000000.00

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

0.000

0.000
343

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
93.12

ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ

93.11

ФУНКЦІЮВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД

93.19

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

10. Органи управління
Акцiонернi товариства не заповнюють
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК" м. Київ, Україна

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26004962482682

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
валюті
БАНК" м. Київ, Україна
5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26004962485548

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з пiдготовки спортсменiв до
змагань з рiзних видiв спорту, визнаних в
Українi

1917

06.07.2010

МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї, МОЛОДI ТА
СПОРТУ

. .

Опис

Ліцензія безстрокова. Лiцензiя потрiбна клубу для проведення дiяльностi з пiдготовки футболiстiв до матчiв.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Голова Наглядової ради Товариства
Попов Олег Миколайович

1969
Вища, Донецький державний унiверситет
Вища, фiнансовий менеджер, Донецький полiтехнiчний
iнститут
26
ПрАТ "СКМ", виконавчий директор

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2010 безстроково, до переобрання загальними зборами
8. Дата набуття повноважень та термін,
Товариства
на який обрано
9. Опис Змiн протягом року не було. Голова Наглядової ради Товариства має статус представника
акціонера Товариства у Наглядовій раді Товариства.
Посади на будь-якому iншому пiдпримствi Окрім зазначеної, Попов О.М. також обiймає наступнi посади у iнших товариствах:
- Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИСТЕМ КЕПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: Україна, м. Маріуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А),
- Голова Наглядової ради компанiї DTEK ENERGY B.V. (мiсцезнаходження: Schiphol Boulevard, 231 TwrB 5e
et, 1118BH, Luchthaven Schiphol),
- Голова Наглядової ради DTEK OIL&GAS B.V. PLLC (мiсцезнаходження: Schiphol Boulevard 231, WTC TrB
5e, 1118BH Luchthaven Schiphol),
- Голова Наглядової ради DTEK RENEWABLES B.V. (мiсцезнаходження: Schiphol Boulevard 231, Toren B,
vijfde verdieping, 1118BH Schiphol),
- Член Правлiння DTEK MANAGEMENT B.V. (мiсцезнаходження: Schiphol Boulevard 231, Toren B, 5e Etage,
1118BH Schiphol),
- Член Наглядової ради Metinvest B.V. (мiсцезнаходження: Alexanderstraat 23, 2514JM, 's-Gravenhage, the
Netherlands),
- Член Наглядової ради ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" (мiсцезнаходження: Україна, 83001, мiсто Донецьк, вулиця
Мар`їнська, 1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: Попов О.М. обiймає посаду Генерального директора АТ
"СКМ" з 16 сiчня 2001 року, відповідно протягом останнiх 5 рокiв обiймав цю ж посаду.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує
на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенцiї Голови Наглядової ради належить:
* затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства;
* пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв;
* прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;
* прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
* прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
* прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
* затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
* обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
* затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з
Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
* прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора на
строк, визначений рiшенням Наглядової ради;
* обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
* обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
* визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законодавством;
* визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних
зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

* вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
* вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
* прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
* визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
* прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
* прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв та депозитарiя цiнних паперiв;
затвердження умов договору, що укладатиметься з кожним iз них, встановлення розмiру оплати його
послуг;
* надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно),
яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
* прийняття рiшення про укладання правочинiв, метою яких є будь-яке вiдчуження (або
набуття у власнiсть) корпоративних прав;
* затвердження рiчного бюджету Товариства та змiн до нього;
* прийняття рiшення про найом (укладання контрактiв)/ звiльнення (розiрвання контрактiв) Головного
тренера основної команди, команди "Шахтар" (дублюючий склад), затвердження умов контрактiв з ними;
* затвердження кандидатури титульного та технiчного спонсорiв, а також умов контрактiв з
ними;
* прийняття рiшення про найом (укладання контрактiв)/ звiльнення (розiрвання контрактiв) директорiв
Товариства, визначення умов оплати працi та пiльг директорiв Товариства;
* затвердження органiзацiйної структури Товариства;
* затвердження стратегiчних завдань Товариства на кожний сезон та розмiрiв бонусiв
вiдповiдальних осiб за досягнення поставлених завдань;
* розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства за пiдсумками сезону щодо виконання
поставлених стратегiчних завдань Товариства.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Ревiзор Товариства
Харитончук Андрiй Олександрович

1977
Вища, правовед, Донецький державний унiверситет

14
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ КБ "Донбиржбанк", головний юристконсульт управлiння
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
30.01.2012 до переобрання загальними зборами Товариства,
8. Дата набуття повноважень та термін,
але не бiльше 5 рокiв з моменту обрання
на який обрано
9. Опис 30.01.2017 р. Повноваження Ревізора припинено у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років. На дату складання звіту на посаду Ревізора
Товариства нікого не призначено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади на iншому Пiдприємствi не займає.
Працює у ПрАТ "ФК "Шахтар (Донецьк)" на посадi начальника юридичного вiддiлу Клубу.
Ревiзор обирається для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Строк
повноважень Ревiзора встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства, але не може перевищувати
п'ять рокiв.
Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариста:
* проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року;
* за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: головний юристконсульт, юристконсульт управлiння,
провiдний юристконсульт управлiння.

1. Посада

Генеральний директор

Палкiн Сергiй Анатолiйович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1974
4. Рік народження
Вища, фiнансист, Нацiональна академiя управлiння
5. Освіта**
17
6. Стаж роботи (років)**
Фiнансовий директор ЗАТ "ФК "Шахтар" (Донецьк)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.06.2003 безстроково
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни протягом 2017 року не
вiдбувались.
Генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
- здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;
- наймає та звiльняє працiвникiв;
- подає на розгляд Наглядовiй радi пропозицiї щодо орагiзацiйної структури Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;
- пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
- самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв та iнших правочинiв, за вийнятком тих, на
укладення яких потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв;
- видає довiреностi;
- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами;
- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
- затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять
комерцiйну iнформацiю Товариства;
- затверджує iнструкцiї, положення щодо дiяльностi структурних пiдроздiлiв Товариства, якi йому
пiдпорядкованi;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
предствавництв Товариства.
Посада на iншому пiдприємствi: ТОВ "Стадiон "Шахтер", Генеральний директор за сумiцництвом (мiсце
знаходження: 83048, 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Г).
Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор; Генеральний директор.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Заступник фiнансового директора з бухгалтерського облiку головний бухгалтер
Бєлявцева Iрина Iванiвна

1958
Вища, спецiальнiсть облiк та аудит, Донецький державний
унiверситет економiки i торговлi iм. М. Туган-Барановського
27
головний бухгалтер ТОВ "Стадiон "Шахтер"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
04.01.2012 безстроково
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн протягом року не вiдбувалось.
До обов'язкiв та повноважень Заступника фiнансового директора з бухгалтерського облiку - головного
бухгалтера вiдноситься:
- впровадження єдиної системи бухгалтерського облiку на пiдприємствах групи;
- постановка єдиної системи податкового планування в рамках чинного законодавства;
- консолiдацiя бухгалтерської звiтностi пiдприємств вiдповiдно до вимог МСФЗ;
- пiдготовка звiтностi з метою лiцензування Клубу, контроль над релевантними i нерелевантними доходами
/ витратами;
- дотримання встановлених єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку Клубу;
- ведення бухгалтерського облiку господарських операцiй Клубу на рахунках бухгалтерського облiку;
- органiзацiя роботи з розробки форм внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, за якими не передбаченi типовi
форми, забезпечення дотримання порядку проведення iнвентаризацiй, здiйснення контролю за
дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу;
-складання i подання у встановленi строки фiнансової, статистичної та податкової звiтностi;
- забезпечення законностi i своєчасностi оформлення первинних документiв, розрахункiв по заробiтнiй
платi, нарахування та перерахування податкiв i зборiв.

Посади на будь-якому iншому пiдприємстi: головний бухгалтер ТОВ "Стадiон "Шахтер" (мiсце
знаходження: 83048, 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Г).
Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: начальник групи, заступник фiнансового директора.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Голова Наглядової
ради

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Попов Олег
Миколайовоч

0

0

0

0

0

0

Ревiзор Товариства

Харитончук Андрiй
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Палкiн Сергiй
Анатолiйович

0

0

0

0

0

0

Заступник
фiнансового
директора з
бухгалтерського
облiку - головний
бухгалтер

Бєлявцева Iрина Iванiвна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ"

31227326

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

87534 Донецька область м.
Марiуполь, проспект Нахiмова, буд.
116-А

2699995000

99.999814814815

2699995000

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього 2699995000

99.999814814815

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

2699995000

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Опис

Чергові
X

Позачергові

24.04.2017
Дата проведення
99.9998
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1. Про обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Про доручення здiйснення функцiй
лiчильної комiсiї.
2. Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Звiт Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт Генерального директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення.
З питання № 1 порядку денного:
"Про обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Про доручення здiйснення функцiй
лiчильної комiсiї."
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв , "Утримався" - 0 голосiв.
ВИРIШИЛИ:
Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Черкасова О.В. Доручити здiйснення функцiй
лiчильної комiсiї Черкасову О.В.
З питання № 2 порядку денного:
"Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування"
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
Бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвiдчується пiдписом Голови
реєстрацiйної комiсiї пiсля реєстрацiї акцiонера (представника акцiонера) для участi у загальних зборах
акцiонерiв Товариства.
У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються.
При цьому кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером (представником акцiонера) та Головою
реєстрацiйної комiсiї.
З питання № 3 порядку денного:
"Звiт Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
З питання № 4 порядку денного:
"Звiт Генерального директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"
Проголосували "За" - 100% голосiв,"Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк.
З питання № 5 порядку денного:
"Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк"
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв, "Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
З питання № 6 порядку денного:
"Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк"
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
Збиток, отриманий Товариством у 2016 роцi, покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.
З питання № 7 порядку денного:
"Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення"
Проголосували "За" - 100% голосiв, "Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв
ВИРIШИЛИ:
7.1 Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року
починаючи з 24 квiтня 2017 року щодо продажу та/або купiвлi прав на реєстрацiю футболiстiв та
визначити граничну сукупну вартiсть таких правочинiв у розмiрi не бiльш, нiж EUR 60.000.000 (шiстдесят
мiльйонiв Євро) або еквiвалент цiєї суми в нацiональнiй валютi.

7.2 Генеральний директор Товариства має право вчиняти правочини, зазначенi у п. 7.1 тiльки за умови
прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про погодження вчинення таких правочинiв.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надавались.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

28.09.2010

824/1/10

ДКЦПФР

UA4000063820

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

05.11.2013

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.00

1224000000

1224000000.00

45.3000000000
00

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах
не було. Додаткова емiсiя акцiй у 2016 роцi не відбувалось.
170/1/2013

НКЦПФР

UA4000063820

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi

1.00

1476000000

1476000000.00

54.7000000000
00

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах
не було. Додаткова емiсiя акцiй у 2016 роцi не відбувалось.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
287969.00
284603.00
0
0
274196.00
271370.00
0
0

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
287969.00
284603.00
0
0
274196.00
271370.00
0
0

- машини та обладнання

7897.000

8604.000

0.000

0.000

7897.000

8604.000

- транспортні засоби

3819.000

2214.000

0.000

0.000

3819.000

2214.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

2057.000

2415.000

0.000

0.000

2057.000

2415.000

2. Невиробничого призначення

3694.000

3087.000

0.000

0.000

3694.000

3087.000

- будівлі та споруди

1022.000

1005.000

0.000

0.000

1022.000

1005.000

- машини та обладнання

18.000

14.000

0.000

0.000

18.000

14.000

- транспортні засоби

780.000

351.000

0.000

0.000

780.000

351.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1874.000
291663.00
0

1717.000
287690.00
0

0.000

0.000

0.000

0.000

1874.000
291663.00
0

1717.000
287690.00
0

- земельні ділянки

- інші
Усього

Пояснення : На початок звiтного року на балансi знаходилися основнi засоби за
первiсною ватiстю на суму 496 895 тис.грн., нарахований знос становить 205 232
тис.грн.:
* будинкiв та споруд - 433 337 тис.грн. (знос 158 119 тис.грн.),
* машин та обладнання - 27 654 тис.грн. (знос 19 739 тис.грн.),
* транспортних засобiв - 24 415 тис.грн. (знос 19 816 тис.грн.),
* iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 8 552 тис.грн. (знос 6 619 тис.грн.),
* багаторiчних насаджень - 201 тис.грн. (знос 122 тис.грн.),
* iншiх основних засобiв - 1 935 тис. грн.(знос 16 тис.грн.),
* МНМА - 801 тис.грн. (знос 801 тис.грн.).
Суттєві змiни у вартостi основних засобiв:
За звiтний рiк надходження основних засобiв склали 3 306 тис.грн., а саме:
* машини та обладнання - 2 166 тис.грн.,
* транспортні засоби - 84 тис.грн.,
* iнструменти, прилади, iнвентар - 630 тис.грн.,
* iншi основні засоби - 122 тис. грн.,
* МНМА - 304 тис.грн.
Вибуття основних засобiв у 2017 році у зв'язку зі зношенням або продажем:
* машини та обладнання - 119 тис.грн. (знос 116 тис.грн.),
* транспортні засоби - 182 тис.грн.(знос 182 тис.грн.),
* iнструменти, прилади, iнвентар - 120 тис.грн.(знос 118 тис.грн.),
* МНМА - 3 тис.грн (знос 3 тис.грн.).
Переоцінка основних засобiв

у 2017 році не відбувалась.

Нарахована амортизацiя за 2017 рiк склала 7 274 тис.грн., а саме:
* будiвель, споруд та передавальних пристроїв - 2 843 тис.грн.,
* машин та обладнання - 1 460 тис.грн.,
* транспортних засобiв - 2 118 тис.грн.,
* iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 377 тис.грн.,
* iншiх основних засобiв - 172 тис. грн.,
* МНМА - 304 тис.грн.

499
*
*
*
*
*
*
*

Залишок основних засобiв на кiнець звiтного року за первiсною вартiстю склав
777 тис.грн., нарахований знос становить 212 087 тис.грн.:
будинкiв та споруд - 433 337 тис.грн. (знос 160 962 тис.грн.),
машин та обладнання - 29 701 тис.грн. (знос 21 083 тис.грн.),
транспортних засобiв - 24 317 тис.грн. (знос 21 752 тис.грн.),
iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 9 062 тис.грн. (знос 6 878 тис.грн.),
багаторiчних насаджень - 201 тис.грн. (знос 122 тис.грн.),
iншiх основних засобiв - 2 057 тис. грн.(знос 188 тис.грн.),
МНМА - 1 102 тис.грн. (знос 1 102 тис.грн.).

Умови користування основними засобами:
* будинки та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились поточнi
ремонти;
* машини та обладнання - утримуються в робочому станi, проводяться капiтальнi та
поточнi ремонти;
* транспортнi засоби - проводяться технiчнi огляди, змiни запасних частин та
необхiднi ремонти;
* iншi ОЗ - утримуються у належному технiчному станi.
Ступiнь використання основних засобiв:
* будiвлi та споруди - 100%;
* машини та обладнання - 100%;
* малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 100%.
Ступень зносу основних засобiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 37,1%;
* машини та обладнання - 70,9%,
* транспортнi засоби - 89,5%,
* iнструменти, прилади, iнвентар - 75,9%,
* багаторiчнi насадження - 60,7%,
* iншi основнi засоби - 9,1%,
* МНМА - 100%.
Термiн використання основних засобiв (по групах):
* будинкiв та споруд - 50 рокiв;
* машин та обладнання - вiд 5 до 25 рокiв,
* транспортних засобiв - вiд 8 до 20 рокiв,
* МНМА - вiд 7 до 10 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2733454

2913325

Статутний капітал (тис.грн.)

2700000

2700000

2700000
2700000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(2 733 454.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(2 700 000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому
на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
0.00
0.000
Податкові зобов'язання
Х
2840.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
657722.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
660562.00
Х
Опис
До складу iнших зобов'язань входять:
1. Iншi довгостроковi зобов'язання - 558 892 тис. грн.,
2. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 20 818 тис.грн.,
3. Поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 267 тис.грн.,
4. Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 3 720 тис.грн.,
5. Заборгованiсть за одержаними авансами - 12 787 тис. грн.,
6. Поточнi забезпечення - 37 544 тис. грн.,
7. Iншi поточнi зобов'язання - 23 694 тис.грн.

д/н
Х
Х
Х
Х

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х

Х
Х
Х

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Гранична
сукупна вартість
правочинів (тис.
грн.)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

24.04.2017

Загальні Збори
акціонерів

1715923680.000

3712338.000

46.22218000000

продаж та/або купівля
прав на реєстрацію
футболістів

25.04.2017

http://www.shakhtar.co
m

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 24.04.2017 р.
Уповноважений орган, що прийняв рішення - Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)".
Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення - правочини щодо продажу
та/або купівлі прав на реєстрацію футболістів, ринкова вартість яких не перевищуватиме EUR 60.000.000 (шістдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в національній
валюті на дату прийняття рішення - 1 715 923 680 грн.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш, ніж EUR 60.000.000 (шістдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в національній валюті на дату
прийняття рішення - 1 715 923 680 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3 712 338 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 46,2222 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 2 700 000 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 699 695 000 штук, кількість
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 699 995 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

23.02.2017

Наглядова рада

70915125.000

3712338000.000

1.91025500000

Ринкова вартiсть майна
або послуг чи сума
коштiв

24.02.2017

http://www.shakhtar.co
m

Опис

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю 23.02.2017 р.
Уповноважений орган, що прийняв рішення - Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 70 915 125,00 (сiмдесят мiльйонiв дев'ятсот
п'ятнадцять тисяч сто двадцять п'ять) грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 3 712 338 000 грн. (Три мiльярди сiмсот дванадцять
мiльйонiв триста тридцять вiсiм тисяч грн.). Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,91 (одна цiла дев'яносто одна сотих) %.
Iнформацiю про iстотнi умови правочину не розкриваємо.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
30.01.2017
30.01.2017
23.02.2017

24.02.2017

24.04.2017

25.04.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
1
2
2016
1
3
2017
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
позачергові збори не відбувались

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками
10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) позачергові збори не відбувались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/в

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
1
0
1
0
0
0
1
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/в
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 7
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
комітети не створено

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/в
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/в

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання
X
(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Так
Так
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
Аудитора було змінено на підставі відповідних кваліфікаційних вимог Федерації футболу
України

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні
X
X

X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
голосів
Інше (запишіть) ревізійна комісія (ревізор) відсутня

Ні
X
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/в

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб
"Шахтар" (Донецьк)"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ
Середня кількість працівників 343
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 83050 Донецька область мiсто Марiуполь, вул. Сеченова, 71-А,
т.(044) 4981379
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00169816
1410136300
230

за КВЕД

93.12

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

2156443

2539738

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

73383965
71227522
12377
291663
496895
205232
---

64124385
61584647
61519
287690
499777
212087
---

1030

10433

30533

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----2470916

----2919480

1100

7023

2664

1101
1110

7023
--

2664
--

1125

156572

97416

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1135
1136

6297
--

6323
--

1140

333

113

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

601628
-469535
2
469533
-34
1241422

282520
-83201
2
83199
-2299
474536

1200

--

--

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Баланс

1300

3712338

3394016

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

2700000

2700000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

3700262
---3486937
--2913325

4874788
---4841334
--2733454

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-726963
--726963

-558892
--558892

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

18973
4148
--3679

20818
2840
-267
3720

1635

166

12787

1660
1665
1690
1695

21390
-23694
72050

37544
-23694
101670

1700

--

--

Баланс

1900

3712338

3394016

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена вiдповiдно до принципiв бухгалтерського
облiку, регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть" та П(С)БО, затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв
України. Бухгалтерський облiк Пiдприєства ведеться згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, зобов'язань, капiталу i господарських операцiй
пiдприємств та органiзацiй, затвердженим наказом Мiнфiну України, в журналахордерах з використанням програмного забезпечення "1-С Бухгалтерiя". З метою
забезпечення єдиних принципiв, методiв i процедур, використовуваних для складання
i представлення фiнансової звiтностi, Пiдприємством протягом звiтного року була
забезпечена незмiннiсть правил, якими воно керувалося при вимiрi, оцiнцi и
реєстрацiї господарських операцiй на основi П(С)БО.
ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ ТА IХ ЗНОС (АМОРТИЗАЦIЯ).
Нематерiальнi активи в облiку Пiдприємства станом на 31.12.2017 року складають за
первiсною вартiстю 64 124 385 тис.грн., накопичена амортизацiя - 61 584 647
тис.грн., залишкова вартiсть - 2 539 738 тис.грн. До складу нематерiальних активiв
станом на 31.12.2017 р. вiдносяться:
- права на комерцiйнi позначення - 826 тис.грн.,
- авторськi та сумiжнi з ним права - 230 тис. грн.,
- iншi нематерiальнi активи (НА), в тому числi права на трансфер та реєстрацiю
футболiстiв та програмне забезпечення та iнтелектуальна власнiсть - 64 123 329
тис.грн.
Протягом звiтного року надiйшло нематерiальних активiв:
- права на комерцiйнi позначення - 178 тис.грн.,

- авторськi та сумiжнi з ним права (програмне забезпечення) - 23 тис. грн.,
- iншi нематерiальнi активи (права на трансфер та реєстрацiю футболiстiв та
програмне забезпечення) - 13 828 тис. грн.
Вибуло за рiк НА по первiснiй вартостi:
- iншi НА (трасферiв футболістів та програмного забезпечення) - 27 641 143
тис.грн.
Амортизацiя НА нараховується Пiдприємством згiдно з П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи" iз застосуванням метода прямолiнiйного списання протягом строку їх
корисного використання (вiдносно трансферiв футболiстiв - строку дiї контрактiв).
Нараховано амортизацiї НА за 2017 рiк:
- права на комерцiйнi позначення - 98 тис. грн.,
- авторськi та сумiжнi з ним права - 18 тис. грн.,
- iншi НА - 1 013 596 тис. грн.
Переоцiнка за рiк з НА склала 18 367 534 тис. грн. з нанакопиченою амортизацiєю на
суму 16 984 273 тис.грн.
Аналiтичний та сiнтетичний облiк основних засобiв в звiтному перiодi здiйснювався
Пiдприємством згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Станом на 31.12.2017 року в балансi Пiдприємства рахуються основнi засоби на
загальну суму 499 777 тис.грн., їх знос склав 212 087 тис.грн., залишкова вартiсть
- 287 690 тис.грн.
Первiсною вартiстю основних засобiв є витрати на їх придбання, доставку та монтаж,
амортизацiя рахується прямолiнiйним методом.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни у складi та вартостi основних засобiв
Пiдприємства, а саме:
За
*
*
*
*
*

звiтний рiк надходження основних засобiв склали 3 306 тис.грн., а саме:
машини та обладнання - 2 166 тис.грн.,
транспортні засоби - 84 тис.грн.,
iнструменти, прилади, iнвентар - 630 тис.грн.,
iншi основні засоби - 122 тис. грн.,
МНМА - 304 тис.грн.

Вибуття основних засобiв у 2017 році у зв'язку зі зношенням або продажем:
* машини та обладнання - 119 тис.грн. (знос 116 тис.грн.),
* транспортні засоби - 182 тис.грн.(знос 182 тис.грн.),
* iнструменти, прилади, iнвентар - 120 тис.грн.(знос 118 тис.грн.),
* МНМА - 3 тис.грн (знос 3 тис.грн.).
Переоцінка основних засобiв

у 2017 році не відбувалась.

Нарахована амортизацiя за 2017 рiк склала 7 274 тис.грн., а саме:
* будiвель, споруд та передавальних пристроїв - 2 843 тис.грн.,
* машин та обладнання - 1 460 тис.грн.,
* транспортних засобiв - 2 118 тис.грн.,
* iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 377 тис.грн.,
* iншiх основних засобiв - 172 тис. грн.,
* МНМА - 304 тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом. Обранi методи
оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного року.
Будь-якi обмеження у використаннi Пiдприємством основних засобiв вiдсутнi. Основнi
матерiальнi активи знаходяться в зонi бойових дiй, якi ведуться в результатi
вiйськового протистояння в рамках АТО, деякi активи частково виведено з ладу, але
це не вплинуло на господарську дiяльнiсть.
ОБЛIК НЕЗАВЕРШЕНИХ КАПIТАЛЬНИХ IНВЕСТИЦIЙ
Станом на 31.12.2017 року по статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї"
облiковується 61 519 тис.грн., а саме: роботи по зведенню та реконструкцiї
спортивних споруд, витрати на виховання та пiдготовку молодих футболiстiв
(квалiфiкацiйний актив). Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює
сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом об'єкту основних
засобiв та нематерiальних активiв.
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
Станом на 31.12.2017 року на Пiдприємствi рахуються довгостроковi фiнансовi
вкладення (вкладання до статутних капiтiв iнших пiдприємств) на суму 30 533
тис.грн. Облiк фiнансових вкладень здiйснюється на рахунку 14 "Довгостроковi

фiнансовi iнвестицiї" i знайшов вiдображення в рядку 1030 Ф.1. Баланс (Звiт про
фiнансовий стан).
ОБЛIК ЗАПАСIВ
В звiтному перiодi облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами
П(С)БО 9 "Запаси". Згiдно з Наказом про облiкову полiтику пiдприємства одиницею
запасiв визнається кожне їхнє найменування. При вибуттi запасiв пiдприємством
застосовується метод ФIФО.
Станом на 31.12.2017 року запаси найшли вiдображення в Ф.1. Баланс (Звiт про
фiнансовий стан) по первiснiй вартостi i склали 2 664 тис.грн., у тому числi:
* виробничi запаси - 2 664 тис.грн.
З
-

виробничих запасiв:
сировина i матерiали складають 1 061 тис.грн.,
паливо - 217 тис.грн.,
будiвельнi матерiали - 135 тис.грн.,
запаснi частини - 1 251 тис.грн.,

Запаси вiдображаються в облiку та фiнансовiй звiтностi за їх первинною вартiстю
(собiвартiстю), яка визначається виходячi з витрат на їх придбання, доставку та
переробку. Запасiв у заставi Пiдприємтсво не має.
ОБЛIК ГРОШОВИХ КОШТIВ ТА ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI
Залишок грошових коштiв Пiдприємства у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2017
р. становить 83 201 тис.грн., з них на рахунках в банках - 83 199 тис. грн.,
готiвка - 2 тис. грн.
ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАННОСТI
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався Пiдприємством вiдповiдно до вимог
П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Пiдприємством була проведена
iнвентарiзацiя дебiторської заборгованостi, у процесi проведення якої вiдповiдно
до вимог П(С)БО 10 у якостi активу визнавалась лише та заборгованiсть, за якою
iснує iмовiрнiсть одержання майбунiх економiчних вигод i оцiнка якої може бути
достовiрна визначена.
Станом на 31.12.2017 р. структура дебiторської заборгованостi Пiдприємства є
наступною:
1. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, строк оплати яких не
настав (р.1125 Ф.1.), за первинною вартiстю становить 97 416 тис.грн.
Найбiльш суттєвi дебiтори:
* Агенство безпеки - 1 104 тис. грн.;
* ПАТ "Веско" - 1 970 тис. грн.,
* ТОВ "Гербалайф Україна" - 629 тис. грн.,
* ПАТ "Дружкiвське рудоуправлiння" - 1 970 тис. грн.,
* ПрАТ "Контi" - 1 000 тис. грн.,
* ТОВ "Лемтранс" - 1 979 тис. грн.,
* Криворiжський завод гiрничого обладнання - 867 тис. грн.,
* ТОВ "Охронний холдинг" - 1 209 тис. грн.,
* ОПФКУ "Прем'єр-Лiга" - 4 230 тис.грн., ,
* ПАТ "Свiт Шахтаря" - 1 200 тис. грн.,
* ПрАТ "СКМ" - 23 857 тис.грн.,
* ТОВ "Український Рiтейл" - 4 652 тис. грн.,
* ТОВ "Шахтар-Сервіс" - 6 211 тис. грн.,
* ETK PTE.LTD - 1 020 тис. грн.,
* ТОВ "ФК "Заря" - 43 540 тис. грн.,
* iншi - 1 978 тис.грн.
2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (р.1135) - 6 323 тис.грн.
3. Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв (р.1140) складає 113 тис.грн.
4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.1155) - 282 520 тис.грн. До її
складу вiдносяться:
* розрахунки з пiдзвiтними особами - 242 тис. грн.,
* розрахунки з iншими дебiторами у нацiональнiй валютi - 253 921 тис. грн.,
* розрахунки з постачальниками - 1 874 тис. грн.,
* розрахунки з iншими постачальниками - 26 464 тис. грн.,
* розрахунки з фондом соцiального страхування - 19 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi Пiдприємства рахуються iншi оборотнi активи
(залишки за податковими розрахунками) на суму 2 299 тис.грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31.12.2017 р.
(стр.1400 Балансу

статутний капiтал Пiдприємства складає 2 700 000 тис.грн.

(Звiту про фiнансовий стан).
Протягом звiтного року змiнилась величина капiталу у дооцiнках. Капiтал у
дооцiнках становить 4 874 788 тис.грн. На початок звiтного року залишок
непокритого збитку Пiдприємства становив 3 486 937 тис.грн. За пiдсумками року
отриман збиток в розмiрi 1 354 397 тис.грн. Внаслiдок цього в балансi Пiдприємства
на кiнець року залишився непокритий збиток в розмiрi 4 841 334 тис.грн. Розмiр
власного капiталу станом на 31.12.2017 р. складає 2 733 454 тис.грн.
ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Протягом звiтного року визнання зобов'язань здiйснювалось пiдприємством вiдповiдно
до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Тобто в облiку вiдображались зобов'язання, оцiнка
яких може бути достовiрно визначена та стосовно яких iснує можливiсть зменшення
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок погашення такого зобов'язання. Всi
зобов'язання вiдображались в звiтному перiодi в облiку та фiнансовiй звiтностi
Пiдприємства за iсторичною собiвартiстю.
Станом на 31.12.2017 р. всi зобов'язання Пiдприємства класифiкованi як
довгостроковi та поточнi, та станом на кiнець року складають 660 562 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання (iншi довгостроковi зобов'язання) складають 558 892
тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в облiку в сумi погашення та включають:
1. Кредиторську заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 20 818 тис.грн.
(ряд.1615).
Найбiльш суттєвi кредитори:
* ТОВ "Паралель ЛТД" - 378 тис.грн.,
* ТОВ "Студія Анімації "Барабан" - 142 тис грн.,
* ТОВ "Волес" - 107 тис. грн.,
* ТОВ "Медіспорт" - 119 тис. грн.,
* ТОВ "Стадіон Шахтар" - 196 грн.
* ФПУ "Святошин" - 360 тис. грн.,
* Dornelles Assessoria Esportiva LTDA - 14 033 тис. грн.,
* iншi - 5 483 тис.грн.
2. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (ряд.1620) - 2 840 тис.грн.
3. Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi (ряд.1630) - 3 720
тис.грн.
4. Заборгованiсть за одержаними авансами - 12 787 тис. грн.
5. Поточнi забезпечення - 37 544 тис. грн.
6. Iншi поточнi зобов'язання (ряд.1690) - 23 694 тис.грн., якi складаються з:
* розрахункiв з пiдзвiтними особами - 48 тис. грн.,
* розрахункiв по профвнесками - 77 тис. грн.,
* розрахункiв з iншими дебiторами - 59 тис. грн.,
* податкового кредиту з ПДВ - 2 959 тис. грн.,
* розрахункiв за нарахованими вiдсотками - 59 тис. грн.,
* розрахункiв за ощадними сертифiкатами - 20 475 тис. грн.
* інші - 16 тис. грн.

Генеральний директор

________________

Палкiн С.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бєлявцева I.I.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб
"Шахтар" (Донецьк)"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00169816

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2050

(--)

(--)

2090

--

--

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1845567
(3007402)
(15414)
(393103)

(--)
3273123
(3058745)
(17229)
(739501)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1570352)
-7581
71097
(63)
(--)
(71395)

(542352)
-38846
203
(51)
(--)
(14959)

2290

--

--

2295
2300

(1563132)
--

(518313)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(1563132)

(518313)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
208735
---

За аналогічний
період попереднього
року
4
322083
---

2415

--

--

2445
2450

-208735

-322083

2455

--

--

2460
2465

208735
-1354397

322083
-196230

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
21026
1884951
20231
1020986
468725
3415919

За аналогічний
період попереднього
року
4
29390
1905112
20407
1027781
832785
3815475

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
2700000
2700000
(578.93777780)

За аналогічний
період попереднього
року
4
2700000000
2700000000
( -0.19196780)

2615

(578.93777780)

( -0.19196780)

2650

--

--

За результатами дiяльностi 2017 року Пiдприємство має збиток у розмiрi 1 354 397
тис.грн. Сума збитку звiтного перiоду пiдтверджується даними бухгалтерського
облiку Пiдприємства. Визнання та оцiнка доходiв та витрат в облiку та фiнансовiй
звiтностi Пiдприємства здiйснювалось згiдно з вимогами П(С)БО 15 "Доходи" та
П(С)БО 16 "Витрати".
Доходи та витрати включено до Ф.2. "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд)" на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi. Тому доходи й
витрати визнавалися в перiодi, в якому вони вiдбувалися, та вiдображались в облiку
та фiнансової звiтностi перiоду, до якого вони належать.
Класифiкацiя доходiв та витрат, одержаних Пiдприємством за 2017 рiк, виглядає
наступним чином:
ДОХОДИ:
1. Iншi операцiйнi доходи складаюсь 1 845 567 тис.грн. У їх складi вiдображений
доход, отриманий вiд:
* Операцiйної оренди активiв - 346 тис. грн.,
* Операцiйної курсової рiзницi - 208 323 тис. грн.,
* Реалiзацiя iнших оборотних активiв - 28 тис. грн.,
* Iнших операцiйних доходiв - 1 636 870 тис. грн.
2. Iншi фiнансовi доходи - 7 581 тис. грн.,
3. Iншi доходи - 71 097 тис. грн.,
4. Дооцiнка необоротних активiв - 208 735 тис. грн.
ВИТРАТИ:
1. Адмiнiстративнi витрати - 3 007 402 тис. грн.,
2. Витрати на збут - 15 414 тис. грн.,
3. Iншi операцiйнi витрати - 393 103 тис. грн., а саме:
* операцiйна курсова рiзниця - 195 101 тис. грн.,
* реалiзацiя iнших оборотних активiв - 28 тис. грн.,
* iншi операцiйнi витрати - 197 974 тис. грн.
4. Фiнансовi витрати (вiдсотки)- 63 тис. грн.,
5. Iншi витрати (списання необоротних активiв) - 71 395 тис. грн.

Генеральний директор

________________

Палкiн С.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бєлявцева I.I.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб
"Шахтар" (Донецьк)"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00169816

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

716977

387959

3005
3006
3010
3020

---275

---1941

3025

7807

40606

3095

2680011

586898

3100

(308632)

(328534)

3105
3110
3115
3117
3118
3140
3190
3195

(1484806)
(17859)
(452764)
(86187)
(366577)
(--)
(1528183)
-387174

(1510307)
(18973)
(387427)
(8113)
(343796)
(150)
(807251)
-2035238

3200

--

--

3205

111581

2053862

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(124537)
-12956

(64621)
(--)
(--)
1989241

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355

-(--)

-(--)

3370

(20100)

(--)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(--)
-20100
-420230
469535
33896
83201

(--)
--45997
469691
45841
469535

Облiк грошових коштiв здiйснювався згiдно з Iнструкцiєю про застосування Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських
операцiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №
291.
До складу iнших надходжень вiд операцiйної дiяльностi (ряд. 3 095) за звiтний
перiод вiднесено 2 680 011 тис. грн., а саме:
- розрахунки з iншими дебiторами (у нацiональнiй валютi) - 1 894 597 тис. грн.,
- розрахунки з iншими дебiторами (нерезиденти) - 784 562 тис. грн.,
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 62 тис. грн.,
- розрахунки з постачальниками (у нацiональнiй валютi) - 671 тис. грн.,
- розрахунки по з/п - 11 тис. грн.,
- розрахунки з покупцями - 108 тис. грн.
Iншi витрачання вiд операцiйної дiяльностi- 1 528 183 тис. грн., а саме:
- розрахунки з iншими дебiторами (у нацiональнiй валютi) - 1 508 001 тис. грн.;
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 13 584 тис. грн.,
- розрахунки по виконавчим документам - 350 тис. грн.,
- розрахунки з iншими кредиторами (у нацiональнiй валютi) з iнших операцiй - 3 023
тис. грн.,
- страхове вiдшкодування - 5 тис. грн.,
- розрахунки з iншими фондами - 302 тис. грн.,
- розрахунки з постачальниками (у нацiональнiй валютi) - 2 918 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає (420 230) тис.грн. Залишок коштiв
Пiдприємства на початок звiтного року складає 469 535 тис.грн. Залишок коштiв на
кiнець звiтного року (станом на 31.12.2017 р.) становить 83 201 тис.грн.
Генеральний директор

________________

Палкiн С.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бєлявцева I.I.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб
"Шахтар" (Донецьк)"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00169816

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
Всього
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000 2700000 3700262
---3486937
--2913325
4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

--

--

-3486937

--

--

2913325

4095

2700000 3700262

4100

--

--

--

--

-1563132

--

--

-1563132

4110

--

1174526

--

--

208735

--

--

1383261

4111

--

1174526

--

--

208735

--

--

1383261

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

----

----

--1354397
-4841334

----

----

--179871
2733454

4290
4295
4300

---1174526
2700000 4874788

На кiнець звiтного року статутний капiтал становить 2 700 000 000 грн. Капiтал у
дооцiнках станом на 31.12.2017 р. становить 4 874 788 тис.грн., та складається з
суми дооцiнки нематерiальних активiв. Непокритий збиток Пiдприємства на кiнець
2017 року складає 4 841 334 тис.грн. Залишок власного капiталу на кiнець звiтного
року (станом на 31.12.2017 р.) складає 2 733 454 тис.грн.
Генеральний директор

________________

Палкiн С.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бєлявцева I.I.

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ
ХОРВАТ ЕЙСІ УКРАЇНА"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

33833362

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04070, м. Київ, вул. Спаська, буд.
37

4

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

3681
10.11.2005

5

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

6

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

405
П
000404
09.02.2017
до 29.10.2020р.
353/4
21.12.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

18/265-У
19.03.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

19.03.2018 - 30.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

10.04.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

72000.00

