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Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод продовольчих товарiв"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
00375160

4. Місцезнаходження
Сумська , Сумський, 42350, с.Бездрик, Зарiчна, 1

5. Міжміський код, телефон та факс
(0542)700-458 (0542)700-458

6. Електронна поштова адреса
olivija@olivija.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015



(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

друкованому виданні « Бюлетень «Відомості Національної комісії  з цінних паперів та фондового
ринку» №81 (2086 ) від 29.04.2015 року  29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.olivija.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
 (адреса сторінки)  (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) X
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 відсотками 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 X
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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
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 X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів



23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності) X

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

33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi таблицi:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки Емiтент не виступав засновником та
учасником в iнших юридичних особах.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки Емiтент не має даної посади.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки Товариство не укладало договори з рейтинговими
агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
10. Iнформацiя про дивiденди: дивiденди не нараховувались, не сплачувались. 
12(2,3,4,5);15;18-28;30;32 - iншi цiннi папери, крiм простих iмених акцiй, не випускались. Власнi акцiї
протягом звiтного перiоду не викупались.Форма випуску акцiй переведено iз документарної в
бездокументарну.Замовлення та видача сертифiкатiв акцiй в звiтному перiодi не проводилось.Дiй, якi
вiдбувалися протягом 2014 року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв в Товариствi не траплялось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод продовольчих товарiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№27



3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1999

4. Територія (область)
Сумська

5. Статутний капітал (грн)
452110.45

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0

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

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

173
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.84 Виробництво прянощiв i приправ
10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв

46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами,яйцями,харчовими олiями та жирами
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя. Виконавчим органом є директор (односiбний орган)

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя-Сумське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариство "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку

337568
3) поточний рахунок

26004311729
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті



Фiлiя-Сумське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариство "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку

337568
6) поточний рахунок

26004311729
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

Придбання, зберiгання прекурсорiв 585322 16.06.2011
Державний комiтет України
з питань контролю за

наркотиками
21.10.2015

Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Товариство буде продовжувати термiн дiї лiцензiї на наступнi

перiоди

 

Роботи по виробництву i реалiзацiї майонезiв та олiї 159.03.59-
15.41.0 09.07.2003

Територiальне управлiння
Держнаглядохоропрацi

України по сумськй областi
Необмежена

Опис Термiн дiї дозволу встановлено постiйно за умови дотримання
вимог чинних нормативних актiв про охорону працi.

 

Експлуатацiя посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа, парових котлiв
теплопродуктивнiсю понад 0,1 МВт, технологiчного устаткування, лiнiйних частин та їх елементи

систем газопостачання природним газом, пiдйомникiв.
010.15.59 16.01.2015

Державна служба
гiрничного нагляду та
промислової безпеки

України
16.01.2020

Опис Термнi дiї дозволу буде продовжено.

 

Виконання ремонту та технiчного обслуговування:парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Державна служба
гiрничного нагляду та



МВт, технiчного обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки,
газонебезпечних робiт.

009.15.59 16.01.2015 промислової безпеки
України.

21.10.2015

Опис Термiн дiї дозволу буде продовжено.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 017.13.59-
15.87.0 21.01.2013

Державна служба
гiрничного нагляду та
промислової безпеки

України

21.01.2018

Опис Термiн дiї дозволу буде продовжено.

 

Експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткуання пiдвищеної небезпеки. 018.13.59-
15.87.0 21.01.2013

Державна служба
гiрничного нагляду та
промислової безпеки

України.

21.01.2018

Опис Термiн дiї дозволу буде продовжено.

 

Виконання роботи пiдвищеної небезпеки, а саме - застосування амiаку 72.13.30 21.01.2013

Державна служба
гiрничного нагляду та
промислової безпеки

України.
29.01.2018

Опис Термiн дiї дозволу буде продовжено.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника
та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/

або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМ України в Сумськiй
областi 21124686 40024Україна Суми вул.

Харкiвська,буд.30 0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/
або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонери Товариства згiдно реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв Товариства д/н д/н д/н 100



Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биченко Вiктор Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 900000 20.12.2000 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Велес"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.10.2013 дiє до обрання нового директора
9) Опис
Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, в правi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, вiн уповноважений
керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти Товариство в
його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства.Несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, ящо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту
Товариства. У разi невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства
України.Оплата винагороди згiдно контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30 квiтня звiльнений з посади директора.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це



зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токар Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 178405 23.08.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумський ЗПТ,заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2012 на 3 роки
9) Опис

Здiйснює контроль та регулювання дiяльнiстi Товариства та органiзовує роботу Наглядової ради, проводить аналiз дiй щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Керує роботою Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради,
головує на засiданнях Наглядової ради, виконує iншi фукцiї для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.За
порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, може бути
притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 25 квiтня 2014 року рiшенням
Загальних зборiв вiдкликаний зi складу Наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малюк Оксана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 831840 18.04.2000 Сумським РВ УМВС в Сумськiй обл.
4) рік народження**

1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумський ЗПТ, органiзатор по збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2012 на 3 роки
9) Опис
Здiйснює розгляд правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства щодо визначення органiзацiйної структури Товариства.За
порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, може бути
притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 25 квiтня 2014 року рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв вiдкликана зi складу Наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи



Корощенко Iван Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 303533 03.06.1997 Краснопiльським РВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумький ЗПТ, начальник забеспечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2012 на 3 роки
9) Опис
Надає допомогу Головi Наглядової ради в органiзацiї роботи Наглядової ради, пiдготовлює до розгляду Наглядовою радою звiти, якi подає
Ревiзiйна комiсiя .За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства,
може бути притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного
законодавства України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 25 квiтня 2014 року
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдкликаний зi складу Наглядової ради.

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

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiхтярьов Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 322804 25.07.1997 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй обл.



4) рік народження**
1938
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумський ЗПТ, iнспектор з кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, контролює та перевiряє фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання ним вимог
Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення,
невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода
не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 25 квiтня 2014 року рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiдкликаний зi складу Ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якушенко Андрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 101942 11.06.1996 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**



середня
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумський ЗПТ,налагоджувальник устаткування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Бере участь у здiйсненнi перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також каси та майна, розглядає
кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських документiв.Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У
разi порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.25 квiтня 2014 року рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв вiдкликаний зi складу Ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Зоя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 523380 26.08.2000 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
9



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумьский ЗПТ, начальник виробничої лабораторiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Бере участь в пiдготовцi висновкiв по рiчним звiтам та балансам Товариства, розглядає результати аудиторських перевiрок. Здiйснює
ревiзiю бухгалтерських документiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться
в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або неналежного
виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода не виплачується. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 25 квiтня 2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдкликаний зi складу
Ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осипенко Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МА 879592 16.11.2000 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумський ЗПТ, зам. гол. бух.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)



16.04.1996 не визначено
9) Опис
Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у
встановленi строки фiнансової звiтностi; 
органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi
матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; забезпечує перевiрку
стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. У разi порушення,
невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.Оплата
винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манжелей Юля Русланiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 171107 Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвський обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
н/ вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 безстроково
9) Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи



визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биков Геннадiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки

9) Опис
Здiйснює контроль та регулювання дiяльнiстi Товариства та органiзовує роботу Наглядової ради, проводить аналiз дiй щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Керує роботою Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради,
головує на засiданнях Наглядової ради, виконує iншi фукцiї для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.За
порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, може бути
притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазкун Анатолiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Здiйснює розгляд правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства щодо визначення органiзацiйної структури Товариства.За
порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, може бути
притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцева Марiя Олександрiвна



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**

вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Надає допомогу Головi Наглядової ради в органiзацiї роботи Наглядової ради, пiдготовлює до розгляду Наглядовою радою звiти, якi подає
Ревiзiйна комiсiя .За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства,
може бути притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного
законодавства України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романюк Євген Матвiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
4) рік народження**
1956



5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, контролює та перевiряє фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання ним вимог
Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення,
невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода
не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жукова Надiя Дамiрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Бере участь у здiйсненнi перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також каси та майна, розглядає
кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських документiв.Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У
разi порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства
України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилова Ольга Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Бере участь в пiдготовцi висновкiв по рiчним звiтам та балансам Товариства, розглядає результати аудиторських перевiрок. Здiйснює



ревiзiю бухгалтерських документiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться
в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або неналежного
виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода не виплачується. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний
бухгалтер

Осипенко Свiтлана
Олександрiвна

МА 879592 16.11.2000 Сумським РВ
УМВС України в Сумськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0

Директор Манжелей Юлiя Русланiвна
МН 171107 12.06.2001

Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в
Харкiвський обл.

0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової
ради

Биков Геннадiй Миколайович д/н д/н д/н 18058 1.0001 18058 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Зайцева Марiя Олександрiвна д/н д/н д/н 18085 1.0000 18085 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Мазкун Анатолiй
Анатолiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Романюк Євген Матвiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Жукова Надiя Дамiрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0



Член
Ревiзiйної
комiсiї

Гаврилова Ольга Вiкторвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 36170 2.0001 36170 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

ORAVI BISINESS LTD 8703871
д/н UNITED KINGDOM д/н
LONDON WOBURN PLACE

,буд.30,оф.SUIT 95
1608399 88.9385 1608399 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

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

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Усього 1608399 88.9385 1608399 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові позачергові

X

Дата
проведення 25.04.2014



Кворум
зборів**

90.94

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї , затверждення регламенту зборiв. 2. Звiт
Директора ПАТ "Сумський завод продтоварiв" про результати фiнансова - господарської дiяльностi за 2014 р., визначення напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ " Сумський завод продтоварiв" про роботу за звiтний перiод. 4. Звiт про висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Сумський завод
продтоварiв" за звiтний перiод.5. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ 2 Сумський завод продтоварiв" за звiтний перiод, порядку розподiлу прибутку (
покриття збиткiв). 6. Вiдкликання та обрання посадових осiб Товариства. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його у новiй редакцiї. 8.
Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства.9. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiюТовариства.10. Про вiдкриття в
установi банку вiдновлювальної кредитної лiнiї не бiльше 12000000,00 гривень на строк 36 мiсяцiв. 11.Про надання майна ПАТ " Сумський завод
продтоварiв" в iпотеку банку як виконання забезпечення зобовязань за вiдновлювальною кредитною лiнiєю. 12. Про надання права пiдпису вiд iменi ПАТ "
Сумський завод продтоварiв" договорiв та iнших докуме6нтiв, необхiдних для вiдкриття банком вiдновлювальної крединої лiнiї.
Особи, що подавали пропозицiї до прелiку питань порядку денного:
До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавалися.
Особа, що iнiцюювала проведення чергових Загаьних зборiв: Директор.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрану голову, секретаря, лiчiльну комiсiю зборiв та затверджено регламнт зборiв.
2.Затвердили звiт Директора ПАТ “Сумський завод продтоварiв” про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р., визначенi напрямки
дiяльностi на 2014р.
3.Затвердили звiт Наглядової ради ПАТ “Сумський завод продтоварiв” про роботу за звiтний перiод.
4.Затвердили звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Сумський завод продтоварiв” за звiтний перiод.
5.Затвердили рiчний звiт та баланс ПАТ “Сумський завод продтоварiв” за звiтний перiод.
6.Вiдкликали та обрали посадових осiб Товариства.
7.Затвердили Статут ПАТ «Сумський завод продтоварiв» в новiй редакцiї.
8.Затвердили Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
9.Затвердили Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї
10.Надано згоду на вiдкриття в банкiвськiй установi вiдновлювальну кредитну лiнiю.
11. Надано згоду на передачу в iпотеку основниз засобiв згiдно перелiку.
12.Надано право пiдпису усiх правочинiв вiд iменi ПАТ «Сумський завод продтоварiв» директору ПАТ «Сумський завод продтоварiв».

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 00039002

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м.Київ пров. Шевченка 12,к 301А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185027



Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

НК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2012

Міжміський код та телефон 044 278-07-98

Факс 044 270-51-26

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис Дiяльнiсть згiдно договору № Е 0-9 вiд 08.09.2014р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах
власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.

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

Пiвнiчне регiональне управлiння ПрАТ " УПСК"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 24017264

Місцезнаходження 40000 Україна Сумська д/н м.Суми вул.Петропавлiвська 89

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 584506

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011

Міжміський код та телефон 0542 679-190

Факс 0542 679-190

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис Страховi послуги надаються згiдно договору № 034/000115/156 вiд 21.11.2014 Страхування майна
вiдповiдно до договору iпотеки .

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м.Київ вул.Бориса Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581323



Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

ДК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2008

Міжміський код та телефон 044 279-10-78, 279-12-13

Факс 044 377-70-16

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис Дiяльнiсть згiдно договору №Е-1667 вiд 07.10.2010 року про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

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

ТОВ Аудиторська компанiя "Аверс"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 35742424

Місцезнаходження 40035 Україна Сумська Сумський м.Суми проспект Лушпи,буд.40,кв 59

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4170

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008

Міжміський код та телефон 0542 677-289

Факс 0542 677-289

Вид діяльності Аудиторська фiрма,яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Здiйснює аудиторськi послуги згiдно договору №197вiд 15.04.2015 року

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна
вартість

(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



28.09.2010 67/18/1/10

Сумське
територiальне
управлiння ДК
ЦПФР України

UA4000089973
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.250 1808440 452110.000 100.000000000000

Опис Намiру щодо подання заяви на фондову бiржу не має. Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу не
вiдбувалось. Додаткової емiсiї акцiй не здiйснювалось.

 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Сумський завод продтоварiв" створено в результатi перепрофiлювання Бездрицького спиртзаводу в 1987 роцi. З 1989 року
спецiалiзується на випуску майонезу. В 1992 роцi введено в дiю цех дезодорацiї олiї.
З 1990 по 1995рр. спостерiгається рiзкий спад об'єму виробництва, а з 1995 по 1999рр. - значний рiст товарного випуску, розширення
асортименту продукцiї, що виробляється.
В 1998 роцi був введений в експлуатацiю цех рафiнацiї олiї, на початку 1999р. - цех виморожування i цех фасування олiї в ПЕТ пляшку. В
цьому ж роцi розпочато будiвництво цеху переробки соняшникового насiння, яке закiнчили в 2004 роцi. В лютому 2005 року цей цех було
введено в експлуатацiю.
Як акцiонерне товаристово пiдприємство iснує з квiтня 1996 року. Також у вереснi 2002 року було введено в дiю цех рафiнацiї № 2.В 2009
роцi закiнчено будiвництво вiдстiйника-накопичувача обємом 400 куб.м. i введення в експлуатацiю. Також збудовано вiддiлення грануляцiї
лузги по виробництву альтернативного виду палива.
Закiнчена реконструкцiя металевих ємкостей пiд склад зберiгання насiння соняшнику у вереснi 2009 року.В цей же перiод пiдприємство
получило сертифiкат на систему управлiння безпечнiстю харчових продуктiв.

 
Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв немає.

 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб) - 169
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб) - 2
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за договорами пiдряду(осiб) - 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) -3
Фонд оплати працi: 3817,6 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: в 2014 роцi в порiвняннi з 2013
роком фонд оплати працi збiльшився на 2456,5 тис.грн
Кадрова программа емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: вiдсутня

 



Емiтент не належiть нi до яких об’єднань пiдприємств.
 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншiми пiдприємствами.
 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 

Облiкова полiтика:
1. Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покласти на бухгалтерську службу пiдприємства на чолi з головним бухгалтером.
2. Здiйснювати ведення бухгалтерського облiку згiдно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
3. Забеспечити безперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку,
застосовуючи журнально-ордерну форму облiку.
4. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей:
- у бухгалтерiї - в вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумовому виразi;
- на складах - у картках складського облiку в кiлькiсному виразi.
5. Оцiнку запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу чи iншому вибуттi здiйснювати за методою ФIФО. 
6. Встановити межу суттєвостi при складланнi фiнансової звiтностi в розмiрi 50 грн.
7. Працiвникам вiддiлу збуту, постачання, виробництва, якi оформлюють первиннi документи, дотримуватись порядку їх заповнювань
вiдповiдно до вимог головного бухгалтера. В разi несвоєчасного складання первинних документiв, достовiрного вiдображення в них
данних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначенi працiвники притягуються до вiдповiдальностi згiдно з
законодавством України. 
8. Перед складання рiчної фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiдприємства станом на 1 грудня
поточного року. Крiм того, проводити iнвентаризацiю у разi змiни матерiально-вiдповiдальної особи та при встановленнi фактiв
розкраданнь. Для проведення iнвентаризацiї створити постiйно дiючу комiсiю.
9. Проводити один раз на рiк раптову iнвентаризацiю каси.
10. Встановити строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв з урахуванням
дати введення їх в експлуатацiю: 
гр.3- будiвлi- 50рокiв, споруди-30рокiв, передавальнi пристрої-30 рокiв
гр.4- машини та обладнання-10 рокiв, з них електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї,
пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми, iншi iнформацiйнi системи, комутатори,
маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони,
мiкрофони, рацiї- 5 рокiв
гр.5-транспортнi засоби- 7 рокiв
гр.6 -iнструменти, прилади, iнвентар(меблi)- 6 рокiв
гр.9- iншi основнi засоби- 12 рокiв.
11. Застосовувати при нарахування амортизацiї основних засобiв- прямолiнiйний метод амортизацiї; для малоцiнних необоротних



матерiальних активiв з термiном використання понад один рiк вартiстю менше 2500 гривень- в першому мiсяцi використання таких
об'єктiв в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi; для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.
12. Амортизацiю МШП нараховувати в першому мiсяцi їх використання.
13. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з наданням послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в
бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акту про надання послуги.
14. Прийняти як базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат, основну заробiтну плату виробничих
робiтникiв.
15. Суму резерву сумнiвних боргiв формувати виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв.
16. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших
витрат i платежiв не проводити.
17. Встановити розмiр добових витрат у зв'язку з вiдрядженням у межах територiї України в розмiрi 30 гривень, в розрахунку за кожний
календарний день.
18.Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут розподiляти на одиницi продукцiї пропорцiйно до суми реалiзованої продукцiї в гривнях.

 

До основних видiв продукцiї та послуг, що надає емiтент, вiдносяться: майонез в асортиментi, олiя торгової марки "Олiвiя"
Прiоритетним напрямком є комплексна переробка соняшникового насiння, яка включає в себе повний цикл переробки вiд насiння до
рафiнованої дезодорованої олiї. Виробництво має часткову залежнiсть вiд сезону, оскiльки переробка найбiльш завантажена на початку
сезону нового врожаю, тобто, восени та взимку. Влiтку запаси сонiшника виснажуються в очикуваннi нового врожаю.

 
Основнi придбання за останнi п`ять рокiв: 
2010 рiк - будiвля гаражу S=502,6 кв. м - 990,3 тис. грн.
2012 рiк - маслопрес ПШО-190 - 249,2 тис.грн.
2013 рiк - холодильна камера - 79,2 тис.грн
2014 рiк - прес ПШРМ 30(4шт) - 2101,6 тис.грн., машина насiннярушальна - 72,9 тис.грн., машина насiннявiяльна МСА-100 - 193,7
тис.грн., холодильна машина "Чиллера" - 205,9 тис.грн., станок вальцювальний СВ-4 - 473,2 тис.грн., теплогенератор сушки насiння -
223,7 тис.грн., гранулятор ОГМ-1,5 - 249,5 тис.грн. 
Вiдчуження активiв за останнi п`ять рокiв:
2010 рiк - артсвердловина - 5,2 тис. грн.
2011 рiк - прицеп 2х-осевий - 3,0 тис. грн.; автомобiль ГАЗ 3307- 8,1 тис. грн.
2012 рiк - компьютер Prime PC Medio 80 - 4.1 тис.грн.
2013 рiк - прес остаточного вiджиму М8 МШП (2шт) - 39,1тис.грн
2014 рiк - маслопрес МПШ 92 -93,3 тис.грн., маслопрес ПШО 190(3шт) - 300,6 тис.грн., прес попереднього вiджиму - 85,0 тис.грн.

 



д/в
 

Товариство володiє наступними основними засобами: будинки, споруди та передавальнi пристої вартiстю 15112 тис.грн. (сума зносу-4509
тис.грн.); машини та обладнання - 14550 тис.грн. (сума зносу - 5290 тис.грн.); транспортнi засоби - 2580 тис.грн. (сума зносу - 2198
тис.грн.); iнструменти, прилади - 426 тис.грн. (сума зносу - 217 тис.грн.) ; iншi основнi засоби - 87 тис.грн. (сума зносу - 60тис.грн.).
Термiн використання: будинки- 50рокiв, споруди та передавальнi пристої - 30 рокiв; машини та обладнання - 10 рокiв; транспортнi засоби -
7 рокiв; iнструменти,прилади, iнвентар (меблi) - 6 рокiв; iншi - 12 рокiв

 
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть товариства, є низька платоспроможнiсть населення, висока цiнi на єнергоносiї, висока
насиченiсть ринку аналогiчними товарами. Крiм того, недосконалiсть дiючого законодавства стосовно дiяльностi пiдприємств-виробникiв.

 
В 2014 роцi сплачено штрафiв за порушення чинного законодавства на суму 87,6 тис.грн.

 
Керiвництво акцiонерного товариства дає перевагу в своїй дiяльностi використовувати тiльки власнi оборотнi кошти.Та для ефективної
роботи цеху по виробництву олiї було принято рiшення використовувати кредитнi кошти для придбання насiння соняшника. Новi цехи
пiдприємства були збудованi господарським способом за рахунок власних коштiв. Трудовими ресурсами ПАТ забеспечене на 100 вiдсоткiв.

 
Пiдприємство в своїй дiяльностi практикує укладання договорiв на поставку продукцiї та надання послуг на кожну конкретну партiю
вiдвантажувальної продукцiї, тобто, на кiнець звiтного року невиконаних зобов'язань немає.

 
Для покращення фiнансового стану товариство планує реконструкцiю основних засобiв, збiльшення виробництва та подальше розширення
ринкiв збуту готової продукцiї.

 
Товариство плануе закiнчити установку парового котла продуктивнiстю 2,5т/год на спалювання лушпиння соняшнику.

 
д/н

 
Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу. Для визначення розмiру чистих активiв використовувались
"Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04 № 485.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

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

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 11320 20110 0.000 0.000 11320 20110

будівлі та
споруди 7005 10232 0.000 0.000 7005 10232

машини та
обладнання 4035 9260 0.000 0.000 4035 9260

транспортні
засоби 280 382 0.000 0.000 280 382

інші 0 236 0.000 0.000 0 236

2.
Невиробничого
призначення:

371.000 371.000 0.000 0.000 371.000 371.000

будівлі та
споруди 371.000 371.000 0.000 0.000 371.000 371.000

машини та
обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 11691 20481 0.000 0.000 11691 20481

Опис Станом на 31.12.2013р. Товариство володiє наступними основними засобами: будинки, споруди та передавальнi пристої вартiстю 15112 тис.грн. (сума
зносу - 4509 тис.грн., ступiнь зносу - 30 %); машини та обладнання -14550 тис.грн. (сума зносу - 5290 тис.грн., ступiнь зносу - 36%); транспортнi засоби -
2580 тис.грн. (сума зносу - 2198 тис.грн., ступiнь зносу-85%); iншi основнi засоби - 513 тис.грн. (сума зносу - 277 тис.грн., ступiнь зносу-54%). Термiн
використання: будинки- 50 рокiв, споруди та передавальнi пристої - 30 рокiв; машини та обладнання - 10 рокiв; транспортнi засоби - 7 рокiв;
iнструменти,прилади, iнвентар(меблi) - 6 рокiв; iншi - 12 рокiв.
Орендованих основних засобiв Товариство не використовує. В 2014 роцi вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основних засобiв виробничого
призначення вiдбулося за рахунок придбання i модернiзацiї основних засобiв. 



Основнi засоби в складi виробничих будiвель та споруд, в сумi 9188 тис. грн. знаходятся в заставi, згiдно iпотечного договору №6 вiд 17.09.2012 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

16583 13167

Статутний капітал
(тис. грн.) 452.000 452.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

452.000 452.000

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16131,0 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16131,0 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 12715,0 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 12715,0тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України
дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення

Кредити банку X 11989.000 X X

у тому числі:  

кредна лiнiя 11.11.2012 4419.0 19 16.09.2015

кредитна лiнiя 21.11.2014 2090.0 23 20.11.2015

кредитна лiнiя 20.08.2014 2280.0 23 19.08.2015

кредитна лiнiя 21.11.2014 3200.0 23 20.11.2017

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0.000 X X



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним
випуском):

X 0.000 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 314.000 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 12761.000 X X

Інші зобов'язання X 4364.000 X X

Усього зобов'язань X 29428.000 X X

Опис: Товариство облiковує зобов'язання, що виникли внаслiдок минулих подiй i погашення яких, як очiкується, призведе до зменшення
ресурсiв. Станом на 31.12.2014 р.зобов'язання сформованi головним чином за рахунок кредиторської заборгованостi по
короткостроковим кредитам (11989,0тис.грн.), за товари, роботи, послуги (2902,0 тис.грн), поворотна фiнансова
допомога(12761,0тис.грн.)

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Майонез 507,0 тон 6979.0 7 491,3 тон 6763.0 7.2

Олiя



2 соняшникова 8020 74884.0 77 7742,4 тон 72292.4 76.5

3 макуха 7441 тон 12105.0 12 7402,4 тон 12043.1 12.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 Сировина 80

2 Топливо та електроенергiя 5

3 Заробiтна плата 6

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

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації

1 2 3

21.02.2014 22.02.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

04.03.2014 04.03.2014
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25

відсотків активів емітента

07.03.2014 07.03.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

31.03.2014 31.03.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

07.04.2014 07.04.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

23.04.2014 23.04.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25



25.04.2014 25.04.2014 відсотків активів емітента

25.04.2014 25.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.04.2014 30.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.05.2014 06.05.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

12.05.2014 12.05.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

14.05.2014 15.05.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

23.06.2014 24.06.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

24.06.2014 25.06.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

07.08.2014 08.08.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

03.09.2014 04.09.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

26.11.2014 26.11.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

09.12.2014 09.12.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська компанiя"АВЕРС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35742424

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,м.Суми,проспект Лушпи буд.40
кв.59

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України 4170 26.06.2008

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

Текст аудиторського висновку (звіту)



Аудиторами товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "АВЕРС", яке здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть" на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4170 вiд 26.06.2008 р., проведено аудит прикладеної фiнансової
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ", iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром
пiдприємств та органiзацiй України: 00375160; мiсцезнаходження товариства: 42350, Україна, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарiчна, буд.1; дата
державної реєстрацiї юридичної особи: 19.03.1999 р., у складi балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 р. та вiдповiдних звiту про фiнансовi
результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з

стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання вiдповiдних етичних принципiв та щоб планування i проведення аудиту було спрямоване на

одержання обґрунтованої впевненостi щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит
включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання

фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, що призвело до неможливостi отримання аудитором

достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо iнформацiї про вартiсть матерiальних активiв, якi вiдображенi в балансi товариства.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки" фiнансова звiтнiсть
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан

товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011 р., зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за

№1358/20096.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства

Вартiсть чистих активiв товариства визначено за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 

2004 р. №485 за даними балансу (звiту про фiнансовий стан) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"
станом на 31 грудня 2014 р., складеного за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств" передбачено, що для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення

(стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. Аудитори вважають, що визначення вартостi чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" за даними балансу (звiту про фiнансовий стан), складеного за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi є
доречним. 

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2014 р. склала 16583 тис. грн., вартiсть статутного капiталу - 452 тис. грн.. Чистi активи товариства перевищують статутний
капiтал на 16131 тис. грн.. Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї

разом з фiнансовою звiтнiстю не встановлено.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про

акцiонернi товариства"
Товариством дотримано положення Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Управлiння ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" здiйснюють Вищий орган Товариства, Наглядова рада,

одноособовий орган – директор Товариства та ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом Товариства. Права та обов'язки органiв управлiння товариства визначенi статутом та положеннями про органи управлiння. Оцiнка стану

впровадження принципiв корпоративного управлiння в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"
проводиться згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 року за №571 "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння".

Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснювала перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Стан корпоративного управлiння в товариствi вiдповiдає нормам
Закону України "Про акцiонернi товариства".

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi")

Проведенi аудиторськi процедури, якi вiдповiдають iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не встановили.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "АВЕРС", свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв № 4170, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.06.2008 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 30.05.2018 р..

Мiсцезнаходження: 40035, Сумська обл., м. Суми, проспект М. Лушпи, буд. 40, кв.59. Телефон (0542) 61-21-40. Аудит фiнансової звiтностi проведено на пiдставi договору
№191 вiд 16.01.2015 р.. Дата початку аудиту 26 сiчня 2015 р., дата закiнчення проведення аудиту 20 лютого 2015 р..

Керiвник групи з аудиту, 
аудитор _____________ Мельник Н.М.
сертифiкат аудитора серiї А №003168,

виданий рiшенням Аудиторської палати України №55
вiд 26.06.1997р., рiшенням Аудиторської палати України
№230/2 вiд 28.04.2011р. термiн чинностi сертифiката 

продовжено до 26.06.2016р.. 
Директор 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська компанiя "АВЕРС": _____________ Замятiна В.В. 

сертифiкат аудитора серiї А №006397, 
виданий рiшенням Аудиторської палати України №189/2 
вiд 24.04.2008р., рiшенням Аудиторської палати України



№265/2 вiд 28.02.2013р. термiн чинностi сертифiката 
продовжено до 24.04.2018р.. 

20 лютого 2015 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0

2 2013 1 0

3 2012 2 1

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/н Ні

 
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 (запишіть): д/н Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв у 2014 роцi не вiдбувалося. Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0



Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) д/н

Інші (запишіть) д/н

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

 
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/н X

 
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 внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або
фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (запишіть) д/н

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

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової
ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
збори Наглядова Виконавчий Не належить до



акціонерів рада орган компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні 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 X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X



Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/н

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи надаються
для ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються на

запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так

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

Інформація про склад органів управління
товариства Так Так Так Ні Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення Так Ні Так Ні Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом
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 Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/н

 
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) д/н

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X



Інше (запишіть) д/н

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) д/н

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/н

 
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 протягом наступних трьох років

Не визначились X

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

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод
продовольчих товарiв" за ЄДРПОУ 00375160

Територія за КОАТУУ 5924780901
Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 10.84

Середня кількість
працівників 173



Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Зарiчна 1,с.Бездрик, сумського р-на,Сумськой обл.,42350
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0

первісна вартість 1001 0 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 11691 20481 12309

первісна вартість 1011 23423 32755 23118

знос 1012 11732 12274 10809

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 13 0

первісна вартість 1016 0 80 0

знос 1017 0 67 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:



які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 11691 20494 12309

II. Оборотні активи

Запаси 1100 6239 11088 5291

Виробничі запаси 1101 6239 10165 5291

Незавершене виробництво 1102 0 287 0

Готова продукція 1103 0 636 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1037 6291 3065

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 665 3009 334

з бюджетом 1135 995 3232 603

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 0 45

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 578 1878 82



Готівка 1166 38 8 74

Рахунки в банках 1167 540 1870 8

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 3 0

Усього за розділом II 1195 9539 25517 9420

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 21230 46011 21729

 

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні стандарти
фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 452 452 452

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 113 113 113

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12602 16018 15562

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )



Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 13167 16583 16127

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 5997 11989 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 1765 15663 5182

за розрахунками з бюджетом 1620 15 314 23

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0



за розрахунками зі страхування 1625 40 81 53

за розрахунками з оплати праці 1630 95 184 136

за одержаними авансами 1635 2 909 54

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 149 284 149

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 0 4 5

Усього за розділом IІІ 1695 8063 29428 5602

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 21230 46011 21729

 
Примітки д/в
Керівник Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер Осипенко С.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод
продовольчих товарiв" за ЄДРПОУ 00375160

(найменування)
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.



 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 94489 8334

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -86501 ) ( -7368 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 7988 966

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 540 453

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( -2536 ) ( -1382 )

Витрати на збут 2150 ( -1537 ) ( -557 )

Інші операційні витрати 2180 ( -785 ) ( -456 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )



Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 3670 0

 збиток 2195 ( 0 ) ( -976 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 18 966

Інші доходи 2240 245 17

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( -1131 ) ( -903 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( -142 ) ( -15 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 2660 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( -911 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -305 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 2355 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( -911 )

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0



Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2355 -911

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 82883 6449

Витрати на оплату праці 2505 3818 1361

Відрахування на соціальні заходи 2510 1527 525

Амортизація 2515 1068 487

Інші операційні витрати 2520 2916 861

Разом 2550 92212 9683

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1808440 1808440

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1808440 1808440

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.30 -0.50375

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.30 -0.50375

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 
Примітки д/в
Керівник Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер Осипенко С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод
продовольчих товарiв"

за ЄДРПОУ 00375160

(найменування)
 



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 107164 10779

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 1458 36

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 18 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -109310 ) ( -8599 )

Праці 3105 ( -3103 ) ( -1077 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1486 ) ( -504 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -602 ) ( -500 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -89 ) ( -276 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -513 ) ( -224 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -1640 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( -31 ) ( -37 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7532 98

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 231 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( -8388 ) ( -395 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8157 -395

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 31889 700

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 966

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 13836 6000

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -1131 ) ( -903 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 16922 -5237

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1233 -5534

Залишок коштів на початок року 3405 578 6112

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 67 0

Залишок коштів на кінець року 3415 1878 578

 
Примітки д/в
Керівник Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер Осипенко С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод

продовольчих товарiв" за ЄДРПОУ 00375160



(найменування)
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0



Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів 3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X



необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0



Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 
Примітки Товариство не подає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом
Керівник Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер Осипенко С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод
продовольчих товарiв" за ЄДРПОУ 00375160

(найменування)
 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього



збиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 452 0 0 113 12602 0 0 13167

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 452 0 0 113 12602 0 0 13167

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 2355 0 0 2355

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний



дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:



Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 1061 0 0 1061

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 3416 0 0 3416

Залишок на
кінець року 4300 452 0 0 113 16018 0 0 16583

 

Примітки Збiльшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого прибутку в 2014
роцi.

Керівник Манжелей Ю.Р.
Головний бухгалтер Осипенко С.О.

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

Текст приміток



Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд’ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
1. Загальнi вiдомостi про емiтента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (надалi Товариство) створено в результати
перепрофiлювання Бездрицького спирт- заводу в 1987 роцi. Як акцiонерне Товариство пiдприємство iснує з квiтня 1996 року.
У вiдповiдностi до норм нового Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2011 роцi ВАТ "Сумский завод продтоварiв" змiнило назву
на «ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ». Товариство не має дочiрнiх та
материнських компанiй, не входить до складу будь - яких об`єднань. Органами управлiння є : загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,
ревiзiйна комiсiя. Виконавчим органом є директор (одноосiбний орган).
Мiсцезнаходження емiтента: 42350, Сумська область, Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарiчна, 1
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску виконавчим органом Товариства 10.02.2015 р..
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та офiцiйно оприлюдненими на веб - сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
На основi бухгалтерського облiку за П(С)БО була складена фiнансова iнформацiя i у подальшому скоригована на пiдставi вимог МСФЗ. Ця
фiнансова звiтнiсть складена на основi iсторичної собiвартостi, вона надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.
Принцип безперервностi дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення
зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному впливу
теперiшнiх i майбутнiх економiчних умов. Керiвництво вважає, що у пiдприємства є надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, що сприяє
пiдтримцi операцiйної дiяльностi компанiї. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi необхiдно було б зробити в тому
випадку, якщо б Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципу
безперервностi дiяльностi.
2.2 Основнi положення облiкової полiтики
Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi.
2.2.1 Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях («грн.»), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Операцiї та залишки в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату
проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату
балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї;
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення
справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
Основнi курси обмiну валют, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, представленi наступним чином: 1долл USD
на 31 грудня 2014 р. дорiвнює 15,77 грн.; 100 евро - 19,23 грн.. 
2.2.2 Визнання виручки



Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, якщо виручка може бути
надiйно оцiнена, витрати, якi будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити, а також у разi вiдповiдностi спецiальним
критерiям для кожного виду дiяльностi компанiї, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою доки не будуть
вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство ґрунтується на iсторичних результатах,
враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або тiй, що пiдлягає отриманню за продаж товарiв i послуг в
звичайному ходi господарської дiяльностi компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв та знижок з продажiв.
Реалiзацiя продукцiї
Товариство здiйснює продаж власної продукцiї. Дохiд вiд продажу продукцiї визнається в момент, коли Товариство передає суттєвi ризики i
винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар, i за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка як
правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами. 
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди визначається за прямолiнiйним методом на протязi термiну оренди.
2.2.3 Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума
податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що
виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi
податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну
дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб
дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних
активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за
звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi.
2.2.4 Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання
послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року. 
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених
МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних
засобiв. Товариство не здiйснювало додаткову оцiнку основних засобiв на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.). У подальшому основнi
засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли
припиняється визнання вiдповiдного активу.



Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне
обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв
визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких мiнiмально допустимих строкiв їх
амортизацiї, роки :
Будiвлi 50 
Споруди 30
машини та обладнання 10
транспортнi засоби 7
меблi, приладдя 6
Передавальнi пристрої 30
iншi 12
Електронно-обчислювальнi машини 5
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка
вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i за
потреби коригуються.
2.2.5 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи облiковуються за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi (у випадку їх наявностi). Термiн корисного використання нематерiальних активiв може бути визначеним або невизначеним.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються на протязi цього термiну i оцiнюються на предмет
зменшення корисностi, якщо є ознаки зменшення корисностi даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для
нематерiального активу з визначеним термiном корисного використання переглядаються в кiнцi кожного звiтного року. Витрати на
амортизацiю нематерiальних активiв з визначеним термiном корисного використання визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй
категорiї, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Лiцензiї
Товариство має лiцензiю Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками про дозвiл на придбання, зберiгання прекурсорiв.
Термiн дiї лiцензiї до 21.10.2015. Даний нематерiальний актив не амортизується.
2.2.6 Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi
активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.
Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.



У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк, встановлюваний законодавством або
правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли
Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та позики.
Станом на 31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р. та 1 сiчня 2013р. Товариство не класифiкувало жодних фiнансових активiв як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка фiнансових активiв
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином.
Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках - ця категорiя фiнансових активiв
включає в себе такi види iнструментiв: фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi i фiнансовi активи, якi пiсля первинного визнання
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках. Фiнансовi активи класифiкуються як
призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, враховуються в звiтi про фiнансовий стан за
справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi доходiв вiд фiнансування чи витрат по фiнансуванню в звiтi про
сукупний дохiд. 
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або обумовленими платежами, якi не
котируються на активному ринку. Дебiторська заборгованiсть включає в себе торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть. 
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю i в подальшому враховується за
амортизованою вартiстю, отриманою за допомогою застосування методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву сумнiвної
заборгованостi. Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi визнається при наявностi об'єктивного свiдчення того, що
Товариство не зможе отримати всi суми заборгованостi у встановленi договорами термiни. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю,
яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок
коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Виданi позики облiковуються за
амортизованою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Аванси виданi та iнша дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом
Аванси виданi вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням податку на додану вартiсть та накопичених збиткiв вiд
знецiнення, iншi оборотнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Знецiнення авансiв виданих визнається при наявностi об'єктивних свiдчень того, що погашення всiєї суми заборгованостi не вiдбудеться у
встановленi договором термiни, в тому числi при отриманнi iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання
дебiтора банкрутом або ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання та iнше.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов’язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за



справедливою вартiстю i у випадку позик та кредитiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, їх первiсна вартiсть також включає
витрати по договорам, безпосередньо пов’язаним з їх випуском або придбанням. Фiнансовi зобов’язання Товариства включають торгову та
iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином.
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
До складу фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку вiдносяться фiнансовi
зобов’язання, якi утримуються з метою продажу. Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як визначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з
метою продажу у найближчому майбутньому.
Доходи та витрати по зобов’язанням, якi утримуються з метою продажу, визнаються у звiтi про прибутки та збитки.
Товариство не має фiнансових зобов’язань, визначених ним при первiсному визнаннi такими, що переоцiнюються за справедливою
вартiстю з вiдображенням у прибутку або збитку.
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У
подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз
використанням ефективної ставки вiдсотка.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов’язання в звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов’язання сплачено, анульовано або термiн його дiї
минув. 
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр
або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
2.2.7 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою реалiзацiйною вартiстю.
Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних витрат на
завершення виробництва i оцiнених витрат на реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх
теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає
собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину
виробничих накладних витрат, розраховану на пiдставi використання звичайних виробничих потужностей.
Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої реалiзацiйної
вартостi. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi
iнших витрат.
2.2.8 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову
вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю



згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує,
якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової
вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
2.2.9 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти,
банкiвськi депозити до запитання, iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, термiн погашення яких не перевищує трьох мiсяцiв, а
також банкiвськi овердрафти.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв,
згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
2.2.10 Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
2.2.11 Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 
2.2.12 Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi
внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому
були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Додаткових
пенсiйних програм Товариство немає. 
2.2.13 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.
2.2.14 Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються
Товариством як витрати перiоду. 
2.2.15 Умовнi зобов'язання та активи
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
3. Облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень на
кiнець звiтного перiоду, якi впливають на вказанi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї
про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть
спричинити в майбутньому iстотнi коригування до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi
припущення та оцiнки.
Судження



У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало наступнi судження, якi здiйснюють найбiльш iстотний
вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. 
Облiковi оцiнки та припущення
Основнi припущення на майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть бути причиною суттєвих
коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному звiтному роцi приведенi нижче. Пiдставою для облiкових оцiнок та
припущень Товариства є данi, що були на момент складання фiнансової звiтностi. Поточнi обставини та припущення можуть змiнюватися
iз-за ринкових змiн та непiдконтрольних Товариством обставин.
Строк корисного використання основних засобiв
Об'єкти основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом усього строку їх
корисного використання, який розраховується вiдповiдно до бiзнес-планiв та операцiйних розрахункiв керiвництва щодо цих активiв.
На оцiнку строку корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх
обслуговування, змiни в законодавствi, непередбаченi операцiйнi обставини. Керiвництво перiодично перевiряє правильнiсть
застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i
очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди.
Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних
засобiв.
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть показується у звiтностi за чистою можливою цiною реалiзацiї за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах.
Резерв по сумнiвних боргах розраховується на пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При
створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальноекономiчнi умови, специфiку галузi, iсторiю роботи з
покупцем. Невизначеностi, пов'язанi iз змiнами фiнансового положення покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть
вплинути на величину i час створення резерву по сумнiвних боргах.
Визнання вiдстрочених податкових активiв
Чистi вiдстроченi податковi активи - це податки, якi будуть вiдшкодованi через зменшення оподатковуваного прибутку в майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй частинi, в якiй Товариство сподiвається, що вiдповiдну податкову вигоду зможе отримати.
Товариство дiйшло висновку, що податковi тимчасовi рiзницi в поточному звiтному перiодi вiдсутнi.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України постiйно розвиваються. Досить часто норми рiзних законiв або iнших нормативно-
правових актiв суперечать мiж собою та припускають неоднозначне трактування. Хоча керiвництво Товариства вважає, що його дiї
повнiстю узгоджуються з дiючими нормами законодавства, вiдсутнi гарантiї, що вони не будуть оскарженi контролюючими органами.
Судовi розгляди
Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi ризику схильностi впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими
розглядами та iншими неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi задоволення позову
проти Товариства або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань
необхiднi судження керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд початкових
розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв
Товариства, якщо такi є, або вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi результати
операцiйної дiяльностi.



4. Стандарти, що випущенi, але не набрали чинностi
Нижче перелiчуються стандарти та iнтерпретацiї, що були випущенi, але не вступили в силу на дату випуска фiнансової звiтностi
Товариства. Товариство буде застосовувати цi стандарти з дати набрання ними чинностi. 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
В липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила кiнцеву редакцiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ 9 " Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка". Стандарт вводить новi вимоги до класифiкацiї i оцiнки, обесцiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9
набуває чинностi по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати, дострокове застосування
допускається. Застосування МСФЗ 9 можливо вплине на класифiкацiю фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Товариства.
Поправки до МСФЗ 19 "Пенсiйнi програми з встановленими виплатами: Внески працiвникiв"
МСФЗ 19 вимагає облiк внескiв працiвникiв або третiх сторiн в облiку пенсiйних програм з встановленими виплатами. Поправка набуває
чинностi з рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Товариство не очiкує, що данi поправки будуть
для нього застосованi, оскiльки Товариство немає пенсiйних програм з встановленими виплатами з внесками зi сторони працiвникiв або
третiх сторiн.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр."
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 р. i як очiкується не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ
складається з наступних поправок:
Поправка до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй"
Дана поправка застосовується перспективно i стосується питань визначення умов отримання результатiв та умов перiода надання послуг, якi
є пiдставами отримання права.
Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i застосовується до угод про умовне вiдшкодування.
Поправка до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти"
Поправка застосовується ретроспективно та вказує, що органiзацiї повиннi розкривати iнформацiю про судження, якi використовувало
керiвництво пiд час застосування критерiїв в пунктi 12 МСФЗ 8. 
Поправки до МСФЗ 16 "Основнi засоби" i МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи"
Поправки застосовуються ретроспективно i вказують, що в межах МСФЗ 16 та МСФЗ 38 актив може переоцiнюватися на пiдставi даних
вiдносно його валової або чистої балансової вартостi. Накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балансовою вартiстю активу.
Поправка 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"
Поправка застосовується ретроспективно i пояснює, що органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу є зв'язаною
стороною i до неї застосовуються вимоги щодо розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр."
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 р. i як очiкується не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Документ
складається з наступних поправок:
Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправка застосовується перспективно i пояснює наступнi виключення з сфери застосування МСФЗ 3:
• до сфери застосування МСФЗ 3 не вiдносяться всi угоди про сумiсне пiдприємництво;
• дане виключення з сфери застосування застосовується виключно по вiдношенню до облiку в фiнансовiй звiтностi угоди про сумiсне
пiдприємництво.



Поправка до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Поправка застосовується перспективно i пояснює, що виключення у вiдношеннi портфеля в МСФЗ 13 може застосовуватися не тiльки у
вiдношеннi фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, але й у вiдношеннi iнших договорiв, якi вiдносяться до сфери впливу МСФЗ 9. 
Поправка до МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Поправка застосовується перспективно i пояснює, що для визначення того чим є операцiя 
(придбання активу або об'єднання бiзнесу) застосовується МСФЗ 3, а не МСФЗ 40.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 
МСФЗ 15 випущений в травнi 2014 року i передбачає нову модель визначення виручки за договорами з клiєнтами. Цей стандарт буде
застосовуватися до всiх органiзацiй та замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно МСФЗ. Стандарт буде застосовуватися з
рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 р.. 
5. Дохiд, рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати(Звiт про сукупний дохiд)
Дохiд Товариства вiд реалiзацiї продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року склав 94489 тис. грн. без ПДВ, у тому числi:
дохiд вiд реалiзацiї прянощiв - 6824 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї олiї нерафiнованої - 86342 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї оцту - 284 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї гранул - 1039 тис. грн.;
Усього - 94489 тис. грн..
Дохiд Товариства вiд реалiзацiї продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013року склав 8334 тис. грн. без ПДВ, у тому чилi:
дохiд вiд реалiзацiї майонезу – 6473 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї олiї рафiнованої – 1840 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї оцту - 21 тис. грн.;
Усього 8334 тис. грн..
6. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, рядок 2050 Звiту про фiнансовi результати 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., в сумi 86501 тис. грн. включала.:
сировина та матерiали – 79154 тис. грн.; послуги – 2879 тис. грн.; заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати 3677 тис. грн.; амортизацiя -
791 тис. грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., в сумi 7368 тис. грн. включала:
сировина та матерiали – 5514 тис. грн.; послуги з переробки сировини – 114 тис. грн.; заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати 1065 тис.
грн.; амортизацiя 325 тис. грн.; паливо та енергетичнi ресурси 350 тис. грн..

7. Iншi операцiйнi доходи та витрати, рядки 2120, 2180 Звiту про фiнансовi результати
Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, склали 540 тис. грн. без ПДВ, у тому числi:
дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв – 387 тис. грн., дохiд вiд оренди – 38 тис. грн., операцiйна курсова рiзниця - 115 тис. грн.
iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, склали - 785 тис. грн. без ПДВ, у тому числi:
собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 487 тис. грн.; штрафи, пенi, неустойки – 88 тис. грн.; спонсорська допомога - 6 тис. грн.;
списання безнадiйної дебiторської заборгованостi - 38 тис. грн.; нестачi та втрати - 30 тис. грн.; витрати на виплату пенсiї пiльговим
категорiям виробничого персоналу - 32 тис. грн.; електрична енергiя примiщень, що орендуються - 38 тис. грн.; електрична енергiя
медпункту - 4 тис. грн.; iншi витрати – 62 тис. грн.. 



Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, склали 453 тис. грн. без ПДВ, у тому числi:
дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв – 375 тис. грн., дохiд вiд оренди – 38 тис. грн., дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 40
тис. грн.;
iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року склали - 456 тис. грн. без ПДВ, у тому числi:
собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 299 тис. грн., витрати на виплату пенсiї пiльговим категорiям виробничого персоналу – 31
тис. грн., штрафи з податкового законодавства – 2 тис.грн.; матерiальна та фiнансова допомога – 5 тис. грн., списання дебiторської
заборгованостi - 114 тис. грн., iншi витрати – 5 тис. грн..
8. Адмiнiстративнi витрати, рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р., адмiнiстративнi витрати склали 2536 тис. грн. та включали: заробiтна плата та пов'язанi з нею
витрати – 880 тис. грн.; податки та збори - 200 тис. грн.; витрати на страхування – 61 тис. грн.; послуги зв`язку – 50 тис. грн.; амортизацiя –
228 тис. грн.; банкiвськi послуги – 122 тис. грн.; канцтовари, прибори, iнвентар – 296 тис. грн.; експертизи, дозвiл, штрих коди – 37 тис.
грн.; iнформацiйнi послуги, навчання – 51 тис. грн., охорона - 26 тис. грн.; охорона середовища - 18 тис. грн.; iншi витрати – 567 тис. грн..
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р., адмiнiстративнi витрати склали 1382 тис. грн. та включали : заробiтна плата та пов'язанi з нею
витрати – 682 тис. грн.; податок та орендна плата на землю – 156 тис. грн.; iншi податки та збори – 11 тис. грн.; витрати на страхування – 38
тис. грн.; послуги зв`язку – 28 тис. грн.; ремонт та технiчне обслуговування – 53 тис. грн.; амортизацiя – 156 тис. грн.; банкiвськi послуги –
52 тис. грн.; професiйнi послуги – 11 тис. грн.; паливо та енергетичнi витрати – 7 тис. грн.; канцтовари, прибори, iнвентар – 13 тис. грн.;
паливо на легковi авто – 91 тис. грн.; дозвiл – 15 тис. грн.; iнформацiйнi послуги, навчання – 18 тис. грн.; iншi витрати – 51 тис. грн..
9. Витрати на збут, рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р., витрати на збут склали – 1537 тис. грн., у тому числi: заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати –
306 тис. грн.; амортизацiя – 11 тис. грн.; транспортно-експедиторськi послуги – 470 тис. грн.; винагорода продавцям - 248 тис. грн.;
маркетинг, реклама та iншi – 502 тис. грн.. 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р., витрати на збут склали – 557 тис. грн., у тому числi: заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати – 76
тис. грн., амортизацiя – 4 тис. грн., транспортно-експедиторськi послуги – 142 тис. грн., маркетинг та реклама – 289 тис. грн., паливо та
енергетичнi витрати – 42 тис. грн., iншi витрати – 4 тис. грн..
10. Фiнансовi доходи та витрати рядок 2220, 2250 Звiту про фiнансовi результати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р., фiнансовi доходи склали – 18 тис. грн., фiнансовi витрати склали – 1131 тис. грн. та є процентами за
користування кредитами.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р., фiнансовi доходи склали – 966 тис. грн., фiнансовi витрати склали – 903 тис. грн..
11. Iншi доходи, iншi витрати, рядок 2240 , 2270 Звiту про фiнансовi результати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р., iншi доходи склали – 245 тис. грн., вони включали безоплатно отриманi активи в сумi 53 тис. грн. та
дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв в сумi 192 тис. грн.. Iншi витрати склали – 142 тис. грн. та є залишковою вартiстю реалiзованих
необоротних активiв.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р., iншi доходи склали – 17 тис. грн., вони включали реалiзацiю обладнання, не придатного для
подальшого використання. Iншi витрати склали – 15 тис. грн., вони включали залишкову вартiсть списаного обладнання не придатного для
подальшого використання.
12. Витрати (дохiд) з податку на прибуток, рядок 2300 Звiту про фiнансовi результати.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р., витрати з податку на прибуток склали 305 тис. грн..
13. Основнi засоби, рядки 1010, 1011, 1012 Балансу



Залишкова вартiсть на 01.01.2013р. – 11851тис.грн, у тому числi:
будiвлi та споруди – 7594 тис. грн., машини та обладнання – 3801 тис. грн., транспортнi засоби – 454 тис. грн., iнструменти, прилади, меблi
– 0 тис. грн.., iншi – 2 тис. грн..
Первiсна вартiсть на 01.01.2013р. – 23347тис.грн, у тому числi:
будiвлi та споруди – 11616 тис. грн., машини та обладнання – 9129 тис. грн., транспортнi засоби – 2309 тис. грн.; iнструменти, прилади,
меблi – 222 тис. грн., iншi - 71тис.грн..
Накопичена амортизацiя на 01.01.2013р -11496 тис.грн у тому числi:
будiвлi та споруди – 4022 тис. грн., машини та обладнання – 5328 тис. грн., транспортнi засоби – 1855 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi
– 222 тис. грн., iншi - 69 тис. грн..
Надiйшло протягом 2013 року - 384 тис. грн., у тому числi: 
машини та обладнання – 384 тис. грн.. 
Вибуло : будiвлi та споруди - 36 тис. грн. (первiсна – 177 тис. грн., знос – 141 тис. грн.); машини та обладнання – 12 тис. грн.(первiсна -
48тис. грн., знос – 36 тис. грн.); транспортнi засоби – 7 тис. грн. (первiсна - 67 тис. грн., знос – 60 тис. грн.); iнструменти, прилади, меблi – 0
тис. грн.
(первiсна – 3 тис. грн., знос – 3 тис. грн.); iншi основнi засоби - 2 тис. грн.(первiсна -13 тис. грн., знос – 11 тис. грн.).
Амортизацiйнi вiдрахування за 2013 рiк – 487 тис.грн, у тому числi:
будiвлi та споруди - 182 тис. грн., машини та обладнання – 138 тис. грн., транспортнi засоби - 167 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi - 0
тис. грн., iншi 0 тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.2013р. – 11691тис.грн, у тому числi:
будiвлi та споруди -7376 тис. грн., машини та обладнання – 4035 тис. грн., транспортнi засоби – 280 тис. грн., iнструменти, прилади, меблi –
0 тис. грн.., iншi – 0 тис. грн..
Первiсна вартiсть 31.12.2013р. – 23423 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди 11439 тис. грн., машини та обладнання - 9465 тис.грн., транспортнi засоби – 2242 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi –
219 тис. грн., iншi -58 тис.грн..
Накопичена амортизацiя на 31.12.2013р -11732 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди - 4063 тис. грн., машини та обладнання – 5430 тис. грн., транспортнi засоби - 1962 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi
– 219 тис. грн.; iншi – 58 тис. грн..
Надiйшло протягом 2014 року - 10186 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди - 3507 тис. грн.; машини та обладнання – 6096 тис. грн.; транспортнi засоби - 280 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi -
274 тис. грн., iншi основнi засоби - 29 тис. грн.. 
Вибуло: машини та обладнання – 231 тис. грн. (первiсна - 507 тис. грн., знос – 276 тис. грн.). 
Амортизацiйнi вiдрахування за 2014 рiк – 1101 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди - 316 тис. грн., машини та обладнання – 540 тис. грн., транспортнi засоби - 178 тис. грн., iнструменти, прилади, меблi - 65
тис. грн., iншi - 2 тис. грн..
Залишкова вартiсть на 31.12.2014р. – 20481 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди - 10603 тис. грн., машини та обладнання – 9260 тис. грн., транспортнi засоби – 382 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi
– 209 тис. грн.., iншi – 27 тис. грн..
Первiсна вартiсть 31.12.2014р. – 32755 тис. грн., у тому числi:



будiвлi та споруди 15112 тис. грн.; машини та обладнання - 14550 тис. грн.; транспортнi засоби – 2580 тис. грн.; iнструменти, прилади,
меблi – 426 тис. грн.; iншi - 87 тис. грн..
Накопичена амортизацiя на 31.12.2014р -12274 тис. грн., у тому числi:
будiвлi та споруди - 4509 тис. грн.; машини та обладнання – 5290 тис. грн.; транспортнi засоби - 2198 тис. грн.; iнструменти, прилади, меблi
– 217 тис. грн.; iншi – 60 тис. грн..
Оцiнка основних засобiв здiйснена за iсторичною вартiстю, яка прийнята на 01.01.2012р. в якостi доцiльної вартостi. Первiсна вартiсть
основних засобiв, що є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями склала на 01.01.2013р. - 9188 тис. грн., на 31.12.2013р. - 9188 тис.
грн., на 31.12.2014 р.- 9188 тис. грн..
Основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi не має. Залишкова вартiсть основних
засобiв, що тимчасово не використовуються у виробництвi складає на 01.01.2013 р. – 7260 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 7260 тис. грн., на
31.12.2014 р. - 7260 тис. грн..
14. Iнвестицiйна нерухомiсть, рядки 1015 - 1017 Балансу
Станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. 
Надiйшло протягом 2014 року - 80 тис. грн.(первiсна вартiсть).
Вибуло протягом 2014 року - 0.
Нарахований знос за 2014 рiк - 1,3 тис. грн..
Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2014 р. - 67 тис. грн..
Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р. - 13 тис. грн..
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 р. - 80 тис. грн..
15. Запаси, рядок 1100 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Станом на 31.12.2014 р. запаси склали 11088 тис. грн. та включали:
виробничi запаси - 10165 тис. грн., у тому числi: сировина - 8967 тис. грн., паливо та мастильнi матерiали - 60 тис. грн., тара i тарнi
матерiали - 489 тис. грн., будiвельнi матерiали - 256 тис. грн., запаснi частини – 190 тис. грн., iншi матерiали - 203 тис. грн.;
незавершене виробництво - 287 тис. грн., у т.ч. олiя соняшникова нерафiнована - 268 тис. грн.; олiя соняшникова рафiнована - 11 тис. грн.;
пляшка ПЕТ - 8 тис. грн.; 
готова продукцiя – 636 тис. грн., у т.ч. майонез - 264 тис. грн., олiя в пляшках - 246 тис. грн., оцет - 6 тис. грн., гiрчиця - 24 тис. грн., гранули
- 16 тис. грн.; макуха - 80 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 р. запаси склали 6239 тис. грн, та включали :
Виробничi запаси склали 5785 тис. грн., у тому числi: сировина - 4943тис.грн., паливо та мастильнi матерiали -32 тис. грн., тара i тарнi
матерiали - 172 тис. грн., будiвельнi матерiали -342тис.грн., запаснi частини – 157 тис. грн., iншi матерiали - 139тис.грн.; незавершене
виробництво - 230 тис. грн., у т.ч. олiя - 200 тис. грн., пляшка - 30 тис. грн..; готова продукцiя – 224 тис. грн., у т.ч. майонез -75 тис. грн.,
олiя -146 тис. грн., оцет - 3 тис. грн..
Станом на 01.01.2013 р. запаси склали 1644 тис. грн., та включали :
Виробничi запаси склали 1111 тис. грн., у тому числi : сировина та матерiали - 267 тис. грн.; паливо та мастильнi матерiали - 5 тис. грн.,
тара i тарнi матерiали - 256 тис. грн., будiвельнi матерiали - 232 тис. грн., запаснi частини - 206 тис. грн., iншi матерiали - 133 тис. грн.,
малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 12 тис. грн; незавершене виробництво - 281тис.грн.: у т.ч. олiя – 255 тис. грн., пляшка – 26 тис.
грн.; готова продукцiя – 252 тис. грн.: у т.ч. майонез -118 тис. грн., олiя – 134 тис. грн..
16. Дебiторська заборгованiсть, рядки 1125, 1155 Балансу



Станом на 31.12.2014 р. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю - 6291 тис. грн..
Станом на 31 грудня 2014 р. аналiз торгової дебiторської заборгованостi в сумi 6291 тис. грн. за термiнами виникнення є таким:
до 30 днiв – 4929 тис. грн., вiд 30 - 60 днiв - 1090 тис. грн., вiд 60-90 днiв – 34 тис. грн., 90-120 днiв - 171 тис. грн., бiльше 120днiв - 67 тис.
грн..
Станом на 31.12.2013 р. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю - 1037 тис. грн.; iнша дебiторська заборгованiсть - 22 тис грн..
Станом на 31 грудня 2013р аналiз торгової дебiторської заборгованостi в сумi 1037 тис. грн. за термiнами виникнення є таким:
до 30 днiв – 772 тис. грн., вiд 30-60 днiв - 115 тис. грн., вiд 60-90 днiв – 20 тис. грн., 90-120 днiв - 10 тис. грн., бiльше 120днiв - 120 тис. грн..
Станом на 01.01.2013 р. торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю – 1765 тис. грн.; iнша дебiторська заборгованiсть 4 тис. грн..
Станом на 01 сiчня 2013р. аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення за вирахуванням резерву пiд зменшення
корисностi є таким: не прострочена та не знецiнена - 1503 тис. грн.; прострочена але не знецiнена – 262 тис. грн., у тому числi за строками:
до 30 днiв – 7 тис. грн., вiд 30-60 днiв – 33 тис. грн., вiд 60-90 днiв – 0 тис. грн., 90-120днiв-0 тис. грн., бiльше 120днiв – 222 тис. грн..

17. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками, рядки 1130, 1135 Балансу
Станом на 31.12.2014 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками включала: аванси на придбання запасiв – 3009 тис. грн., а саме
соняшника. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3232 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками включала: аванси на придбання запасiв – 665 тис. грн., в т.ч. за
соняшник – 548 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 995 тис. грн..
Станом на 01.01.2013 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками включала: аванси на придбання запасiв - 103 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 19 тис. грн..
Аванси на придбання запасiв вiдображенi на нетто основi (за вирахуванням суми податку на додану вартiсть). 
18. Грошi та їх еквiваленти, рядок 1165 Балансу
Грошовi кошти станом на 31.12.2014 р. в сумi 1878 тис. грн. включали: грошовi кошти на рахунках в банках - 660 тис. грн., грошовi кошти в
касi - 8 тис. грн., короткостроковi депозити - 1210 тис. грн..
Грошовi кошти станом на 31.12.2013 р. в сумi 578 тис. грн. включали: грошовi кошти на рахунках в банках - 540 тис. грн., грошовi кошти в
касi - 38 тис. грн., короткострокових депозитiв не було.
Грошовi кошти станом на 01.01.2013 р. в сумi 6112 тис. грн. включали: грошовi кошти на рахунках в банках - 39 тис. грн., короткостроковi
депозити - 6000 тис. грн. , грошовi кошти в касi - 73 тис. грн..
19. Капiтал i фонди, рядки 1400, 1415, Балансу
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 р., на 31 грудня 2013р., 1 сiчня 2013 р. зареєстрований статутний капiтал Товариства у сумi 452 тис. грн.
складався з 1808440 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу. Протягом звiтного року
статутний капiтал не змiнювався.
Фонди Товариства
Згiдно вимог Статуту Товариством створено резервний капiтал в сумi 113 тис. грн., який використовується на покриття збиткiв. Руху
резервного капiталу на протязi 2013 - 2014 рокiв не було. Iншi резерви не створювались.



20. Вiдсотковi кредити, рядок 1600 Балансу
Вiдсотковi кредити банкiв станом на 31 грудня 2014 року представленi позиками в ПАТ «Державний ощадний банк України» загальною
сумою в розмiрi 11989 тис. грн.. Позики наданi у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї окремими частинами (траншами) в такiй валютi:
гривня. 
Вiдсотковi кредити банкiв станом на 01 сiчня 2013 року та 31 грудня 2013року представленi позикою в ПАТ «Державний ощадний банк
України» загальною сумою в розмiрi 6000 тис. грн., процентна ставка 19,0%, погашення кожного траншу кредиту не пiзнiше 365
календарних днiв з моменту його отримання. Кiнцевий строк погашення останнього лiмiту кредитування 16 вересня 2015р.. Кредити
отримано пiд забезпечення нерухомiстю балансовою вартiстю 6556,3 тис. грн. (примiтка 12).
21. Поточна кредиторська заборгованiсть, рядок 1615 Балансу
Станом на 31.12.2014 р. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 15663 тис. грн. характеризувалась: з
придбання запасiв - 2595 тис. грн., послуг - 307 тис. грн., позика –12761 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 р. торгова кредиторська заборгованiсть у сумi 1765 тис. грн. характеризувалась: з придбання запасiв - 1051 тис. грн.,
послуг - 14 тис. грн., позика –700 тис. грн..
Станом на 01.01.2013 р. торгова кредиторська заборгованiсть характеризувалась: 
кредиторська заборгованiсть з придбання запасiв, послуг: 1037тис.грн.
Торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається, як правило протягом 60днiв.
22. Iншi короткостроковi зобов'язання, рядки 1620, 1625, 1630, 1635 Балансу
Станом на 31.12.2014 р. iнша заборгованiсть та нарахованi зобов’язання включали: кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв – 909
тис. грн., з бюджетом – 314 тис. грн., соцiальнi внески по заробiтнiй платi - 81тис. грн., нарахування по оплатi працi – 184 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 р. iнша заборгованiсть та нарахованi зобов’язання включали: кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв – 2
тис. грн., з бюджетом – 15 тис. грн., соцiальнi внески по заробiтнiй платi - 40тис. грн., нарахування по оплатi працi – 95 тис. грн..
Станом на 01.01.2013 р. iнша заборгованiсть та нарахованi зобов’язання включали: кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв – 8
тис. грн., з бюджетом – 63 тис. грн., соцiальнi внески по заробiтнiй платi -19 тис. грн., нарахування по оплатi працi -50 тис. грн..
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв вiдображена на нетто основi (за вирахуванням суми податку на додану вартiсть).
Опис процесiв, що використовує Товариство в управлiннi кредитними ризиками наведений в примiтцi 24.
23.Забезпечення виплат працiвникам, рядок 1660 Балансу
Товариство нарахувало забезпечення виплат вiдпусток своїм працiвникам. Залишки забезпечень на 31.12.2014 р. - 284 тис. грн., на
31.12.2013 р. - 149 тис. грн., на 01.01.2013 р.- 149 тис. грн.. Iншi забезпечення Товариство не створювало.
24. Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони
Протягом року Товариство не мало операцiй зi зв'язаними сторонами. Залишки дебiторської або кредиторської заборгованостi зi зв'язаними
сторонами вiдсутнi. Товариство не має зобов’язань з пенсiйного забезпечення перед членами ключового управлiнського персоналу. Витрати
на заробiтну плату ключового управлiнського персоналу були представленi наступним чином:
станом за 2012 рiк : заробiтна плата – 211тис. грн., податки, пов'язанi з заробiтною платою – 79 тис.грн., середньоспискова кiлькiсть
робiтникiв – 4 чол.;
за 2013 рiк : заробiтна плата – 221тис. грн., податки, пов'язанi з заробiтною платою – 82 тис. грн., середньоспискова кiлькiсть робiтникiв – 4
чол.; 
за 2014 рiк: заробiтна плата – 262 тис. грн., податки, пов'язанi з заробiтною платою – 97 тис. грн., середньоспискова кiлькiсть робiтникiв – 5
чол..



25.Умовнi зобов’язання та активи
Судовi позови
Умовнi зобов’язання за судовими позовами не створювались. 
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант
тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчної дiяльностi компанiї, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть
може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку
керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть
переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище
в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються
українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу компанiї. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку
українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв компанiї, а також на здатнiсть компанiї сплачувати заборгованостi згiдно зi
строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти
визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує
ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства,
спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської
заборгованостi Товариства визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий
резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
26. Цiлi та полiтика що до управлiння фiнансовими ризиками: 
Основнi фiнансовi зобов`язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити. Основна цiль
даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi
iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти. Основнi ризики, яким пiдтверджено Товариства включають:
кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне. 
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi
попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими
фiнансовими iнструментами, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй
вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з



дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена
наступним чином:
станом на 31.12.14 р.
до 3 мiсяцiв – 4390 тис. грн.; вiд 3 мiсяцiв до 1року – 24750 тис. грн.; вiд 1 до 3 рокiв - 0; бiльше 3 рокiв - 0. 
станом на 31.12.13р. 
до 3 мiсяцiв – 7043 тис. грн. ; вiд 3 мiсяцiв до 1року – 109 тис. грн.; вiд 1 до 3 рокiв - 911 тис. грн.; бiльше 3 рокiв - 0.
станом на 01.01.13р. 
до 3 мiсяцiв: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 200 тис. грн..; поточна заборгованiсть з одержаних авансiв -
8тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 63тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi
страхування – 19 тис. грн.; кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 50 тис. грн.;
вiд 3 мiсяцiв до 1року : короткостроковi кредити банкiв – 6000тис.грн.;
вiд 1 до 3 рокiв: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 837тис.грн;
бiльше 3 рокiв: немає.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури
заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює
огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На
основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а
також погашення iснуючих позик.
27. Подiї пiсля звiтної дати
За перiод з 01 сiчня 2015 року до дати затвердження фiнансової звiтностi нiяких суттєвих подiй якi б могли вплинули на фiнансовi
показники не вiдбулося.
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