Титульний аркуш
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 30/04/2019-1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Манжелей Ю.Р.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375160
4. Місцезнаходження: 42350, Україна, Сумська обл., Сумський район р-н, село Бездрик, вулиця
Зарiчна, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, 700-494
6. Адреса електронної пошти: olivija@olivija.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю
Товариства за 2018 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://olivija.ua/inve
storam/

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
До рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) не вiйшла певна iнформацiя з
наступних причин:
В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю
не наводиться, оскiльки емiтент не має свiдоцтва про державну реєстрацiю.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється, оскiльки емiтент
не брав участi у створеннi юридичних осiб та не має акцiй, часток (паїв) в iнших юридичних
особах.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не
заповнюється у зв*язку з тим, що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
Iнформацiя про "Судовi справи емiтента" не надається у зв*язку з тим, що судовi справи, за
якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента
станом на початок звiтного року вiдсутнi.
Iнформацiя про рейтинговi агентства не надається, у звязку з непроведенням процедури
рейтингування.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається у зв'язку з вiдсутнiстю обов'язку
розкривати таку iнформацiю приватними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про засновникiв емiтента не надається у зв'язку з тим, що станом на кiнець 2018
року засновники емiтента не є акцiонерами.
Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, Товариством не випускалися.
Придбання емiтентом власник акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що випуск цiльових облiгацiй не
здiйснювався.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не
надається, у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери крiм простих iменних акцiй, не випускалися.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю таких працiвникiв.
Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання
вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв,
вiдсутнi.
Рiшення про виплату дивiдендiв протягом звiтного року не приймалось.
Товариство не має зобов'язань облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними
цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, у зв'язку з цим така
iнформацiя в "Зобов'язання емiтента" не надається.
В "Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй" вiдсутня iнформацiя щодо
володiння акцiями юридичними особами, у зв'язку з тим, що юридичних осiб, що є
власниками пакету 5% i бiльше акцiй Товарситва немає.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
емiтента не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких договорiв.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких договорiв.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає до розкриття Товариство не має.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
19.03.1999
4. Територія (область)
Сумська обл.
5. Статутний капітал (грн)
10452110
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
286
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв
10.84 - Виробництво прянощiв i приправ
16.29 - Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та
рослинних матерiалiв для плетiння
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26000604846
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26008604859
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№920/570/17,
06.12.2017

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Державна
екологiчна iнспекцiя
у Сумськiй областi,
м. Суми

Вид стягнення
штраф

Інформація про
виконання
Харкiвським
апеляцiйним
господарським судом
27.02.2018 розглянуто
справу №920/570/17
вiд 06.12.2017 за

позовом заступника
керiвника Сумської
мiсцевої прокуратури
в iнтересах держави в
особi позивача
Державної екологiчної
iнспекцiї у Сумськiй
областi, м. Суми про
стягнення з ПАТ
"Сумський завод
продтоварiв" на
користь держави в
особi Державної
екологiчної iнспекцiї у
Сумськiй областi
(40000, м. Суми, пров.
Громадянський, 1,
ВПЗ а.с. 1,
iдентифiкацiйний код
37970834) збитки в
сумi 217989,05 грн.,
завданi державi
внаслiдок
наднормативних
викидiв
забруднюючих
речовин в атмосферне
повiтря за перiод з
06.02.2013 року по
23.11.2015 року.
Враховуючи, що
вимоги позивача були
задоволенi, протягом
2018 року емiтент
сплатив всю суму
штрафу у розмiрi
217989,05 грн на
користь держави в
особi Державної
екологiчної iнспекцiї у
Сумськiй област.
Примітки:
дн

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 5
чол.
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 3
чол.
фонд оплати працi 11 768,7 тис. грн..
фонд оплати працi 2017р. склав 10 086,0 тис.грн..
у 2018 роцi фонд оплати працi, порiвняно до 2017 року, збiльшився на 1 682,7 тис.грн..
факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього року.
Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова програма вiдсутня.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
опис обраної облiкової полiтики: МСФЗ
метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний
метод оцiнки вартостi запасiв за меншою з двох сум (фактичною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї).
метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю;
Нарахування амортизацiї в цiлях оподаткування здiйснюється пiдприємством за методом,
визначеним наказом про облiкову полiтику з метою складання фiнансової звiтностi. Товариство
застосовувала прямолiнiйний спосiб нарахування амортизацiї по всiх об'єктах основних засобiв.
Органiзацiя застосовувала нарахування амортизацiї по всiх об'єктах малоцiнних необоротних
матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв с нарахуванням 100 вiдсоткiв його вартостi при
надходженнi в експлуатацiю. Амортизацiя нараховувалася з використанням рахунку 13.
Сировина та товари оцiнювалися в сумi фактичних витрат на придбання. Спосiб оцiнки
сировини i товарiв при вибуттi - за фактичною собiвартiстю одиницi. Готова продукцiя
оцiнювалася за фактичною виробничою собiвартiстю. Незавершене виробництво оцiнювалося за
фактичною виробничою собiвартiстю. Фiнансовi вкладення оцiнюються по сумi фактичних
витрат на придбання. Спосiб оцiнки при вибуттi фiнансових вкладень - по середнiй собiвартостi.
Списання витрат майбутнiх перiодiв здiйснювалося рiвномiрно. Органiзацiя створює резерв по
сумнiвних боргах виходячи з оцiнки платоспроможностi боржника. Доходи i витрати при
обчисленнi податку на прибуток у 2018 роцi визначалися за методом нарахувань. Змiн в

облiковiй полiтицi ПАТ "Сумський завод продтоварiв" у 2018 р., що призвели до змiни
показникiв балансу на 31.12.2018 р. не було.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Доходи отриманi вiд дiяльностi пiдприємства по основним напрямам:
олiя соняшникова нерафiнована на суму 158 835 тис. грн.
олiя рафiнована дезодорована виморожена на суму 14 159 тис.грн.
олiя в пляшках на суму 39 577 тис. грн.
Загальна сума експорту за 2018 рiк склала 147 511 тис. грн., що становить 50 % вiд загального
обсягу продажу. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання
послуг: - виробництво олiї соняшникової нерафiнованої - збiльшення попиту на олiю, як на
сировину для вироблення бiотоплива, на свiтовому ринку робить галузь досить рентабельною,
оскiльки даний вид продукцiї являється високолiквiдним. - виробництво макухи соняшникової макуха займає значний вiдсоток в рецептурах кормiв для птицi, тому споживання даного виду
продукцiї в Українi та за її межами пiдприємствами значне. Зважаючи те, що Українськi
виробники м'яса птицi та яєць збiльшують свою долю продукцiї на свiтових ринках, попит на
макуху соняшникову в короткостроковому перiодi збiльшиться в декiлька раз. - виробництво
паливних гранул з лушпиння соняшника - паливна гранула являється топливом для багатьох
європейських електростанцiй. Основний споживач продукцiї - Польща. Зважаючи на те, що
енергоносiї в Українi мають тенденцiю до росту цiн, паливна гранула можу стати
альтернативним джерелом для виробництва тепла та електричної енергiї. Залежнiсть вiд
сезонних змiн: - Найбiльший попит на олiю соняшникову нерафiновану - листопад, квiтень,
травень, червень; найменший - серпень, вересень. - Найбiльший попит на макуху соняшникову лютий, травень, червень, липень; найменший - вересень, жовтень. - Паливнi гранули найбiльший попит - листопад-травень; найменший - червень-вересень. Про основнi ринки збуту
та основних клiєнтiв: Основний ринок збуту продукцiї "Олiї соняшникової нерафiнованої" Україна (ПП "Олiяр", ТОВ "УКРОЛIЯ", ТДВ "УКРОЛIЯПРОДУКТ"), Iндiя, макуха
соняшникова та шрот соняшниковий - Україна, паливнi гранули - Україна. Основнi ризики в
дiяльностi емiтента: сировинна база, коливання рiвня цiн на готову продукцiю, та сировину.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва
та ринкiв збуту: - напрацювання клiєнтської бази постачальник основної сировини для
виробництва; - монiторинг цiноутворення на сировину, та на готову продукцiї; - купiвля
сировини в момент найнижчих цiн-продаж готової продукцiї на пiкi своєї цiни. Про канали
збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: основний метод продажу - продаж товару по

прямому контракту: "Виробник-Споживач". Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку
цiн: основнi постачальник сировини - агрофiрми Сумщини, Полтавщини та Харкiвщини. Цiни
на насiння соняшника носять сезонний характер. Найнижчi цiни - початок маркетингового року
(вересень, жовтень). До кiнця сезонну цiни на насiння соняшнику збiльшуються на 30-40% або
на 2000-2500 грн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй
здiйснює дiяльнiсть емiтент: основнi ринки збуту соняшникової олiї (бiльш 80-ти вiдсоткiв) - це
закордоннi споживачi, тобто галузь цiлком експортоорiєнтовна. Рiвень впровадження нових
технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: на пiдприємствi встановленi лiнiї по
виробництву майонезу та фасуванню соняшникової олiї, що реалiзуються пiд торговою маркою
"ОЛIВIЯ".
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: особливостi
продукцiї пiдприємства полягає в технологiї виготовлення олiї методом подвiйного вiджиму
насiння, на вiдмiну вiд бiльшостi пiдприємств олiйної галузi, якi в процесi виготовлення олiї
використовують метод екстракцiї.
В галузi iснує декiлька великих холдингiв з виробництва олiї та складають нашому
пiдприємству здорову конкуренцiю на ринку збуту.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: ТОВ АГРОФIРМА "ХВИЛЯ", Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Славгород"
,
ТОВАРИСТВО
З
ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЯК" та iншi.
У разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi
країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний
рiк: Україна, Азiя, Америка, Європа.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
2014 рiк - маслопрес МПШ 92 -93,3 тис.грн., маслопрес ПШО 190(3шт) - 300,6 тис.грн., прес
попереднього вiджиму - 85,0 тис.грн.
2015 рiк - було введено в експлуатацiю Котел ДКВР на суму 3375513,98 грн.,
2016 рiк - було введено в експлуатацiю Агрегат Пневмоформувальний
АПФ-3002(в
т.ч.Видувна форма ПЕТ 2шт.) на суму 1 904 361,25 грн., Аналiзатор олiйностi i вологостi насiння
MQC5-12 ЯМР на суму 1 203 694,44 грн., Машина наповнювальна типу МН-РО-10М-24РЭ на
суму 587 436,25 грн.
2017 рiк - було введено в експлуатацiю Автоматична машина для розливу олiї в ПЕТ пляшки
МН-РО-04ПМК в комплектi на суму 1 328 287,29 грн, прес ПШРМ 300Ф на суму 1 250 000,00
грн., Чан жаровни ф2500 № 1и № 2 на суму 1 953 600,00 грн.
2018 рiк - було введено в експлуатацiю Бункер с 2 сторонами 4 шт. на суму 2 259 293,72 грн.,
Вальцевий станок 800*1600 FS816 на суму 3 385 007,02 грн., Десольвентизатор, тостер,
охладитель на суму 3 417 471,95 грн., Екстрактор ковшовий екстрактор скользящего типа HS B200 на суму 3 830 109,45 грн., Котел паровий G=10т/год, Р=1,3 МПа на суму 7 007 276,24 грн.,
Насос для мисцеллы на суму 6 345 683,63 грн. Подогреватель мисцеллы на суму 5 410 996,32
грн. Цех екстракцiї олiї та пiдготовчо-пресованого цеху (1-Г) на суму 24 986 347,62 грн.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його
господарською дiяльнiстю.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Товариство володiє основними засобами, що знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства.
Строк корисного використання основних засобiв визначається на основi об`єктивного рiшення,
що грунтується на досвiдi експлуатацiї подiбних активiв.
Амортизацiя об`єктiв основних засобiв нараховується, виходячи iз строку корисного
використання, з моменту готовностi до експлуатацiї. Термiн використання будiвель та споруд
встановлено 50 рокiв та 30 рокiв вiдповiдно.
Їх первiсна вартiсть на кiнець звiтного року становить 238 242 тис.грн. За перiод експлуатацiї
нараховано зносу 179 534 тис.грн. Ступiнь їх зносу 75,4 %. Збiльшення вартостi зумовлено
модернiзацiєю iснуючих будiвель та споруд. Обмежень у використаннi немає. Термiн
використання машин та обладнання встановлено 10 рокiв. Первiсна вартiсть на кiнець року
становить 903502 тис.грн. За перiод експлуатацiї нараховано зносу 818 514 тис.грн. Ступiнь їх
зносу 90,6%. Збiльшення вартостi зумовлено придбанням нових машин та обладнання та
модернiзацiєю iснуючого обладнання. Машини та обладнання використовуються для власних
потреб пiдприємства. Обмежень у використаннi немає. Термiн використання транспортних
засобiв встановлено 7 рокiв. Первiсна вартiсть на кiнець року становить 617 952 тис.грн.
Нараховано зносу за перiод експлуатацiї 613 926 тис.грн. Ступiнь їх зносу 99,3 %. Збiльшення
вартостi зумовлено придбанням транспортних засобiв та частковою їх модернiзацiєю. Обмежень
у використаннi немає. Термiн використання iнших основних засобiв встановлено 12 рокiв.
Первiснавартiсть (включаючи МНМА) на кiнець року становить 109 тис.грн. Нараховано зносу
(включаючи МНМА) за перiод експлуатацiї 85 тис.грн. Ступiнь їх зносу 77,6 %. Обмежень у
використаннi немає. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
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.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
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 забезпечене на 100 вiдсоткiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
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.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для покращення фiнансового стану Товариство планує реконструкцiю основних засобiв,
збiльшення виробництва та подальше розширення ринкiв збуту готової продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок емiтент не проводить та не планує.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Дирекцiя

Структура

Персональний склад

До складу Дирекцiї входять:
- Генеральний директор (очолює
Дирекцiю),
- Член-Дирекцiї - Заступник головного
бухгалтера,
Член-Дирекцiї - Юрисконсульт.

Генеральний директор - Манжелей
Юлiя Русланiвна;
Член-Дирекцiї - Заступник головного
бухгалтера - Буряченко Тетяна
Миколаївна,
Член-Дирекцiї - Юрисконсульт Шевченко Володимир Володимирович.
Голова Наглядової ради - Биков
Геннадiй Миколайович;
Член Наглядової ради - Зайцева Марiя
Олександрiвна;
Член Наглядової ради - Мазкун
Анатолiй Анатолiйович .

Наглядова рада

Наглядова рада обрана у складi Голови
правлiння та двох членiв Наглядової
ради.

Ревiзiйна комiсiя

Ревiзiйну комiсiю обрано у складi
Голови Ревiзiйної комiсiї та двох членiв
Ревiзiйної комiсiї.

Загальнi збори
акцiонерiв

1) Голова загальних зборiв акцiонерiв;
2) Секретар загальних зборiв
акцiонерiв;
3) Лiчильна комiсiя;
4) Тимчасова лiчильна комiсiя;
5) Акцiонери.

Голова Ревiзiйної комiсiї - Романюк
Євген Матвiйович;
Член Ревiзiйної комiсiї - Жукова Надiя
Дамiрiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Хамiдова
Наталiя Олександрiвна.
Обрання секретаря та членiв Лiчильної
комiсiї Загальних зборiв здiйснюєтся
шляхом голосування на Загальних
зборах акцiонерiв згiдно до
запропонованих проектiв рiшень.
Обрання Голови загальних зборiв,
Формування Тимчасової лiчильної
комiсiї здiйснюється вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради Товариства,
вiдповiдно до наданих їй повноважень.
У загальних зборах Товариства можуть

брати участь особи, включенi до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на
таку участь, або їх представники.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манжелей Юлiя Русланiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
н/вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Сумський завод продтоварiв", 00375160, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Загальний стаж роботи - 23 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПАТ
"Сумський завод продтоварiв".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биков Геннадiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
фiзична особа-пiдприємцем, -, Фiзична особа-пiдприємець Биков Геннадiй Миколайович.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа є фiзичною особою-пiдприємцем.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець
Биков Геннадiй Миколайович, Голова Наглядової ради ПАТ "Сумський завод продтоварiв".
Посадова особа є акцiонером Товариства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазкун Анатолiй Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
самозайнята особа-адвокат, -, Самозайнята особа-адвокат Мазкун Анатолiй Анатолiйович
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа здiйснює iндивiдуальну адвокатську
дiяльнiсть.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: самозайнята
особа-адвокат Мазкун Анатолiй Анатолiйович, член Наглядової ради ПАТ "Сумський завод
продтоварiв".
Член Наглядової ради Мазкун Анатолiй Анатолiйович є представником акцiонера Бикова
Геннадiя Миколайовича.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцева Марiя Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Будiвельна компанiя БНК, 35859361, Юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не виплачується.
Загальний стаж роботи - 9 рокiв.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi: юрисконсульт ТОВ
"Будiвельна компанiя БНК", член Наглядової ради ПАТ "Сумський завод продтоварiв".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: юрисконсульт ТОВ "Будiвельна компанiя БНК" (код
35859361, мiсцезнаходження: 40002, Сумська обл., мiсто Суми, вул. Чекалiна, будинок 2 А).
Посадова особа є акцiонером Товариства.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романюк Євген Матвiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Громадська органiзацiя "Фундацiя правникiв Слобожанщини", 37575505, Голова
Громадської органiзацiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Голова Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв
Слобожанщини" (код 37575505, мiсцезнаходження: 61001, Харкiвська обл., мiсто Харкiв,
Слобiдський район, Майдан захисникiв України, будинок 16).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова
Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв Слобожанщини".
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жукова Надiя Дамiрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Громадська органiзацiя "Фундацiя правникiв Слобожанщини", 37575505, Юрисконсульт
Громадської органiзацiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 12 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: юрисконсульт Громадської органiзацiї "Фундацiя
правникiв Слобожанщини" (код 37575505, мiсцезнаходження: 61001, Харкiвська обл., мiсто
Харкiв, Слобiдський район, Майдан захисникiв України, будинок 16)..
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт
Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв Слобожанщини".
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хамiдова Наталiя Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Сумський завод продтоварiв", 00375160, Аналiтик з питань фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах:не обiймає.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
державний аудитор вiддiлу державного фiнансового аудиту виконання бюджетних програм,
мiсцевих бюджетiв та дiяльностi бюджетних установ; ПАТ "Сумський завод продтоварiв" аналiтик з питань фiнансiв.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Алла Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Управлiння працi та соцiального захисту населення Конотопської райдержадмiнiстрацiї,
03197931, головний бухгалтер управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.09.2016, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх
п'яти рокiв жодних посад не обiймала.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член дирекцiї - заступник головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буряченко Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "АВН-2008", 35539580, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.11.2018, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний
бухгалтер ТОВ "АВН-2008".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Дирекцiї - Юрисконсульт

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Володимир Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Зарiчний вiддiл державної виконавчої служби мiста Суми, 40211137, Старший державний
виконавець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.05.2018, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Винагорода не виплачується.
Загальний стаж роботи - 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Старший
державний виконавець, Зарiчний вiддiл державної виконавчої служби мiста Суми.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
Член дирекцiї заступник
головного
бухгалтера
Член Дирекцiї Юрисконсульт

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Манжелей Юлiя
Русланiвна
Биков Геннадiй
Миколайович
Мазкун Анатолiй
Анатолiйович
Зайцева Марiя
Олександрiвна
Романюк Євген
Матвiйович
Жукова Надiя
Дамiрiвна
Хамiдова Наталiя
Олександрiвна
Марченко Алла
Миколаївна
Буряченко Тетяна
Миколаївна
Шевченко
Володимир
Володимирович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

95,7177

40 018 085

0

-

40 018 08
5
0

0

0

0

-

1 626 484

3,89

1 626 484

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

41 644 56
9

99,6077

41 644 569

0

3
-

Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство й надалi планує займатися основною дiяльнiстю та продовжує модернiзувати
виробничi потужностi та покращувати якiсть продукцiї, а саме :
- будiвництво дiлянки для грануляцiї шроту для освоєння зовнiшньоекономiчних просторiв для
збуту;
- отримання дозволiв для можливостi експорту шроту;
- будiвництво елеваторного господарства для максимально можливого зберiгання сировини;
- придбання нового гранулятора для збiльшення потужностi виробництва з паливних гранул.
2. Інформація про розвиток емітента
В перспективi планується збiльшення нормативної потужностi пiдприємства та нарощування
об'ємiв виробництва, що як планується зменшить витрати на собiвартiсть продукцiї.
Керiвництво Товариства планує на постiйнiй основi проводити навчання працiвникiв заводу,
задля пiдвищення їх квалiфiкацiї. Також планується застосовувати схему оплати працi, яка
мотивує та утримує як ключовий та виробничий персонал Товариства.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не
здiйснювалось.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками вiдсутня.
Спецiального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає
рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi
ресурси.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2018
роцi в значнiй мiрi визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися
нестабiльнiстю.
Уряд країни продовжує здiйснювати реформи з метою забезпечити умови для вiдновлення
економiки в Українi.
Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в 3 рази по вiдношенню до
долара США з початку 2014 року, обмеження по мiжнародних розрахунках, негативне сальдо
зовнiшньої торгiвлi,
високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї
операцiйного середовища в Українi в найближчому майбутньому.
Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, та
якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Товариства в майбутньому.

Керiвництво вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної
дiяльностi та розвитку Товариства.
Операцiйнi ризики
Збiльшення витрат на вхiднi ресурси
Операцiйнi витрати Товариства можуть збiльшитися i негативно вплинути на фiнансовi
показники. Ризик збiльшення операцiйних витрат в основному пов'язаний з можливим
зростанням цiн на сировину, паливо, електроенергiю.
Для зменшення зазначених вище ризикiв Товариство:
- впровадили системи контролю споживання палива та електричної енергiї;
- застосовує безвiдходне виробництво з метою ефективного використання сировини;
- побудувала довгостроковi та взаємовигiднi вiдносини з постачальниками.
Ризик дефiциту основного персоналу
Вiдсутнiсть ключового персоналу може загрожувати загальнiй ефективностi роботи Товариства.
Товариство здiйснює ряд заходiв для зменшення цього ризику. Товариство пропонує
конкурентнi умови працi потенцiйним працiвникам. Для персоналу регулярно проводяться
навчальнi та професiйнi тренiнги.
Ризик iнцидентiв у сферi кiбербезпеки
Корпоративна iнформацiйна система Товариства може бути пошкоджена вiрусною атакою або
зовнiшнiм втручанням.
Операцiї Товариства значною мiрою залежать вiд корпоративної IТ-системи в усiх аспектах. Для
запобiгання та пом'якшення цього ризику було здiйснено низку заходiв. Iнфраструктура
iнтрамережi була покращена з метою зменшення ризику несанкцiонованого зовнiшнього
втручання. Реконструйовано процес резервного копiювання для забезпечення максимально
можливої безпеки корпоративних бiзнес-даних. Найбiльш ризикованi пункти несанкцiонованого
зовнiшнього втручання були iзольованi поза межами внутрiшньої мережi.
Податковi ризики
Операцiї Товариства та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в
Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних
актiв.
Фiнансовi ризики
Ризик лiквiдностi
Iснує ризик неможливостi своєчасно виконати фiнансовi зобов'язання Товариства.
Для мiнiмiзацiї такого ризику Товариство пiдтримує ефективнi бюджетнi процеси та процеси
управлiння грошовими коштами, користується поворотними позиками вiд акцiонерiв та
банкiвським кредитом), щоб забезпечити наявнiсть адекватних коштiв для задоволення
бiзнес-вимог.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Впровадження власного Кодексу корпоративного управлiння, а також застосування кодексiв
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу
корпоративного управлiння не планується.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
В Товариствi немає практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi

законодавством вимоги, тому будь-яка вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не розроблявся та не впроваджувався.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

12.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Опис
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї зборiв.
2.Обрання Секретаря зборiв.
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
4.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за
2017 рiк.
5.Визначення напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
7.Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
8.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
9.Затвердження рiчного звiту Товариства
10.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства
11.Схвалення значних правочинiв, на укладання яких загальними зборами
акцiонерiв було надано попередню згоду.
12.Внесення змiн до Статуту Товариства.
13.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з
придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" земельних дiлянок, iншого
нерухомого майна та основних засобiв.
14.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв iз
залучення iнвестицiй та кредитних коштiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ".
15.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з
укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" договорiв лiзингу.
16.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з
забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ".
17.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв iз
продажу/купiвлi/постачання продукцiї, товарiв, сировини.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi (кандидатури усiх членiв

Лiчильної комiсiї запропоновано акцiонером Биков Г.М.):
Голова Лiчильної комiсiї - Давидов Сергiй Васильович,
Члени Лiчильної комiсiї:
Нелюдимова Юлiя Володимирiвна,
Штеба Iлля Валерiйович.
2. Обрати секретарем Зборiв Негребу Iрину Iванiвну.
3. Затвердити регламент проведення рiчних загальних зборiв Товариства.
виступи по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
запитання доповiдачам - до 5 хв.
обговорення рiшень - до 2 хв. для кожного доповiдача, але не
бiльше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.
4. Прийняти до вiдома звiт Директора за 2017 рiк.
5. У 2018 роцi до
iснуючих напрямкiв дiяльностi, що здiйснює
Товариство, додати наступнi:
перевезення вантажiв, небезпечних вантажiв та небезпечних
вiдходiв автомобiльним транспортом,
мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним
транспортом;
виробництво брикетiв i гранул для опалення.
6. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Визнати
дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною.
7. Затвердити Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк. Визнати
дiяльнiсть Наглядової ради Товариства задовiльною.
8. Визнати дiяльнiсть Директора Товариства задовiльною.
9. Затвердити рiчний звiт ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" за
2017 рiк.
10. Нерозподiлений прибуток не розподiляти i направити на розвиток
Товариства. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
11. Схвалити наступнi значнi правочини, що укладалися в перiод з
01.03.2017 по 26.02.2018, на укладання яких загальними зборами
акцiонерiв було надано попередню згоду:
1.
Кредитний договiр №НК 1588
вiд 15.09.2017
з
ПАТ
"ТАСКОМБАНК" на суму 30000000,00 грн ( Тридцять мiльйонiв гривень
00 копiйок).
2.
Договiр застави за реєстрацiйним №2158 вiд15.09.2017 з ПАТ
"ТАСКОМБАНК" на суму 27257400,00 грн (Двадцять сiм тисяч двiстi
п'ятдесят сiм тисяч чотириста гривень 00 копiйок)
3.
Iпотечний договiр (iз застереженням про задоволення вимог
iпотекодержателя) за реєстрацiйним №2154 вiд 15.09.2017 iз ПАТ
"ТАСКОМБАНК" на суму 28582400,00 грн (Двадцять вiсiм мiльйонiв
п'ятсот вiсiмдесят двi тисячi чотириста гривень 00 копiйок).
12.
1.
Внести змiни до Статуту Товариства згiдно до запропонованого
проекту нової редакцiї Статуту.
2.
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
3.
Доручити Директору Товариства Манжелей Юлiї Русланiвнi
пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.
4.
Виконавчому органу забезпечити надання документiв для
проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства.
13. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством значних
правочинiв з придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду

ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" земельних дiлянок, iншого
нерухомого майна та основних засобiв,
якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, але не пiзнiше нiж до 11.04.2019р., граничною сукупною вартiстю
- 300 млн. грн.
Надати право пiдпису вiдповiдних договорiв придбання, вiдчуження,
передання та отримання в оренду ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ" земельних дiлянок, iншого нерухомого майна та
основних засобiв Генеральному директору ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ".
14. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством значних
правочинiв iз залучення iнвестицiй та кредитних коштiв ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" для будiвництва, реконструкцiї,
модернiзацiї пiдприємства та/або здiйснення основної дiяльностi на
поповнення обiгових коштiв , якi можуть вчинятися Товариством протягом
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, але не пiзнiше
нiж до 11.04.2019р. у нацiональнiй чи iноземнiй валютi, граничною
сукупною вартiстю 400 млн грн. або їх еквiваленту у iноземнiй валютi.
Надати право Дирекцiї ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" на
власний розсуд визначити умови залучення iнвестицiй вiд державних
та/або приватних iнвесторiв (в т.ч. нерезидентiв), визначити умови
кредитування в банкiвських чи фiнансових установах, подати необхiдний
пакет документiв для прийняття iнвестором, банком або фiнансовою
установою рiшень з питань iнвестицiй, кредитування, фiнансування, а
також уповноважити Генерального директора на пiдписання iнвестицiйних
та/або кредитних правочинiв, договорiв страхування та вчинення iнших
значних правочинiв та дiй, що необхiднi для отримання ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" зовнiшнього
фiнансування граничною
сукупною вартiстю 400 млн грн. або їх еквiваленту у iноземнiй валютi.
15. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством значних
правочинiв iз укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
договорiв лiзингу, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття такого рiшення, але не пiзнiше нiж до
11.04.2019р., граничною сукупною вартiстю - 100 млн. грн. Уповноважити
Генерального директора на пiдписання договорiв лiзингу.
16. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством значних
правочинiв iз забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, але не пiзнiше нiж
до 11.04.2019р., граничною сукупною вартiстю - 400 млн. грн.
Уповноважити Генерального директора на пiдписання правочинiв з
забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ".
17. Надати попередню згоду на вчинення
Товариством значних
правочинiв iз продажу, купiвлi, постачання продукцiї, товарiв, сировини
та матерiалiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення, але не пiзнiше нiж до
11.04.2019р., граничною сукупною вартiстю - 800 млн. грн. Уповноважити
Генерального директора на пiдписання правочинiв iз продажу, купiвлi,
постачання продукцiї, товарiв, сировини та матерiалiв.
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень: Загальними зборами

акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" вiд 12.04.2018
було прийнято рiшення з усiх питань порядку денного.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
до перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавалися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
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
X
відсотками акцій
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
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Інше
(зазначити)

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Позачерговi загальнi
збори у звiтному
Інше (зазначити)
перiодi не
скликались.
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Непроведених позачергових загальних зборiв не було
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Непроведених чергових загальних зборiв не було
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
1
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

дн

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової
ради не створювалися.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в
складi Наглядової ради не створювалися.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по

Посада

Незалежний член

батькові
Биков Геннадiй
Миколайович
Опис:
Зайцева Марiя
Олександрiвна
Опис:
Мазкун Анатолiй
Анатолiйович
Опис:

Так

Ні

Голова Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

дн

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 (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
дн
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року було проведено 30 засiдань Наглядової ради Товариства.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: протягом 2018 року Наглядовою радою приймались
рiшення щодо:
- укладання договорiв фiнансової допомоги;
- вiдчуження основних засобiв;
- виведення iз експлуатацiї у зв'язку з непридатним станом автотранспортних засобiв;
- внесення змiн до контракту з Директором Товариства;
- скликання рiчних загальних зборiв Товариства;
- надання згоди на придбання Товариством нерухомостi;

- схвалення значного правочину;
- надання згоди на укладання договору оренди;
- обрання та припинення повноважень членiв виконавчого органу Товариства;
- надання згоди на придбання транспортних засобiв;
- укладання договору поворотної фiнансової допомоги;
- передачi в заставу майна Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань;
- надання майна Товариства в iпотеку з метою забезпечення виконання зобов'язань;
- укладання договорiв купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї;
- припинення повноважень членiв Дирекцiї;
- змiни структури Дирекцiї та обрання до складу виконавчого органу нових членiв Дирекцiї;
- надання згоди на укладання договорiв;
оренди нежитлових примiщень;
- вiдпустки Генерального директора.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
дн
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
До складу Дирекцiї входять: Генеральний
директор, Член Дирекцiї - юрисконсульт,
Член Дирекцiї - Заступник головного
бухгалтера.

Функціональні обов'язки
Генеральний директор органiзовує роботу
Дирекцiї, скликає засiдання, забезпечує
ведення протоколiв засiдань.
Генеральний директор має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в
тому числi представляти iнтереси
Товариства, здiйснювати керiвництво
поточною дiяльнiстю Товариства, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, набувати
майно, розпоряджатись будь-яким майном,
грошовими коштами та банкiвськими
рахунками Товариства з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом та
чинним законодавством, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Дирекцiї належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової ради.

На вимогу органiв та посадових осiб
Товариства, члени Дирекцiї зобов'язанi
надати їм можливiсть ознайомитися з
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в
межах, встановлених законом, Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Член Дирекцiї має право без довiреностi
представляти iнтереси Товариства
(самопредставництво) в судах загальної
юрисдикцiї, господарських, адмiнiстративних
судах всiх iнстанцiй, Верховному судi,
третейських судах, мiжнародних арбiтражних
судах, в судових органах iнших держав у
кримiнальних, цивiльних, господарських,
адмiнiстративних справах та справах про
адмiнiстративне правопорушення з усiма
правами, що надаються процесуальним
законодавством Товариству.
Опис

Дирекцiя - це колегiальний виконавчий орган
Товариства. Дирекцiя створюється в
кiлькостi та на строк, визначенi у рiшеннi
Наглядової ради про її створення (обрання).
Дирекцiя здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства. Дирекцiя Товариства
пiдзвiтна загальним зборам i Наглядовiй
радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у
межах, встановлених Статутом i законом.

Примітки
Протягом 2018 року було проведено 3 засiдання Дирекцiї.
Порядок прийняття рiшення: кожний член Дирекцiї має один голос на засiданнi. Якщо
голоси членiв Дирекцiї розподiлились порiвну, голос Генерального директора є
вирiшальним. Голосування проводиться вiдкритим способом шляхом пiдняття руки.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: протягом 2018 року було прийнято наступнi рiшення
щодо:
отримання кредитних коштiв / фiнансування в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
пiдтвердження повноважень Генерального директора Товариства як керiвника
виконавчого органу Товариства та надання їй повноважень на пiдписання
договорiв/додаткових угод та всiх необхiдних документiв;
надання майна в заставу/iпотеку АТ "Райффайзен Банк Аваль" з метою забезпечення
виконання зобов'язання перед банком.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на пiдставi
Інше (запишіть)
Статуту. Будь-яких iнших документiв Товариство не має.

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
ні
так
так
ні
ні

акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
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 незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
дн
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
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
X
відсотками голосів
Інше
дн
(зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

Биков Геннадiй Миколайович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
-

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

95,7177

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
41 808 440

Кількість акцій
з обмеженнями
163 871

Підстава виникнення обмеження
п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону
України "Про Нацiональну
депозитарну систему"

Дата
виникнення
обмеження
11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Генеральний директор та Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою Товариства.
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв. Голова Наглядової ради обирається
членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу
Наглядової ради.
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї
обирається Ревiзiйною комiсiєю з її складу.
Головний бухгалтер обирається та звiльняється на пiдставi Наказу Генерального директора.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовими особами емiтента в
разi їх звiльнення не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Наглядової ради:
1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi
товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому
органу;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8)обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9)затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення виконавчого органу
вiд
виконання
його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження виконавчого
органу;
11)обрання реєстрацiйної комiсiї та формування тимчасової лiчильної комiсiї загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12)обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;
13)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного
законодавством.
14)визначення порядку та строку повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати;
15)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
17)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
18)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
19)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону
України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
20)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону
України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi
товариства";
21)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу

акцiй;
22)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
24)надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi
товариства";
25)надання згоди на вчинення (укладення) Товариством правочинiв (у т.ч. договорiв, угод,
попереднiх договорiв) щодо вiдчуження основних засобiв Товариства, у т.ч. передачi його в
оренду та лiзинг;
26)обрання Голови Загальних зборiв;
27)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
28)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства (у разi його
затвердження Загальними зборами акцiонерiв);
29)розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
30)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення
щодо нього;
31)визначення способу надсилання акцiонерам персонального повiдомлення про проведення
загальних зборiв;
32)вирiшення
iнших
питань,
що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради згiдно iз законом.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, вiдкриває загальнi збори.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
- вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових
загальних зборiв.
- бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з
правом дорадчого голосу.
- брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством та
Статутом.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року.
Пiдготовка висновку за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року.
Повноваження Дирекцiї:
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Дирекцiя Товариства органiзовує виконання рiшень загальних зборiв i Наглядової ради.
Дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом.
Генеральний директор органiзовує роботу Дирекцiї, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань.
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому
числi представляти iнтереси Товариства, здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю
Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, набувати майно, розпоряджатись

будь-яким майном, грошовими коштами та банкiвськими рахунками Товариства з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Член Дирекцiї має
право без довiреностi представляти iнтереси Товариства
(самопредставництво) в судах загальної юрисдикцiї, господарських, адмiнiстративних судах всiх
iнстанцiй, Верховному судi, третейських судах, мiжнародних арбiтражних судах, в судових
органах iнших держав у кримiнальних, цивiльних, господарських, адмiнiстративних справах та
справах про адмiнiстративне правопорушення з усiма правами, що надаються процесуальним
законодавством Товариству.
Повноваження Головного бухгалтера:
Повноваження та обов'язки посадової особи: 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.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитором виконано завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної
фiнансової iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства
(далi - Звiт). Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та
40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) (далi
- ЗАКОН № 3480).
Роботапроведена у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi
(МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної
фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних
товариств.
Iдентифiкацiя застосовних критерiїв
У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне
управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет
завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.
Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008
року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi
папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв
корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Властивi обмеження
Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю Товариства не
стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати
неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.
Застосованi критерiї
Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо
надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про
окремi статтi Звiту, як цього вимагає Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про
цiннi папери та фондовий ринок" та ", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.
У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери
та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити

свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити
iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту
про корпоративне управлiння емiтента.
Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз
завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет
завдання може не пiдходити для iнших цiлей.
Iдентифiкацiя вiдповiдальностi
Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за
вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне
надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання.
Застосованi стандарти
Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000
"Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".
Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги
Аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та
вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану
полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних
вимог законодавчих та нормативних актiв.
Незалежнiсть та вимоги етики
Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики
затвердженого наказом фiрми, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi,
об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та
професiйної поведiнки.
Iнформативний перегляд виконаної роботи
Досвiд
та методика
виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми
включають:
o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;
o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку
доказiв;
o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;
o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;
o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання
(запити, опитування, перегляд
документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);
o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання
впевненостi.
Аудитор перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за
2018 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом
Товариства документами. Зокрема:
вiдсутнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керувалося б Товариство;
застосовану Товариством практику корпоративного управлiння;
проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень;
персональний склад колегiального виконавчого органу, iнформацiю про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень;
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

повноваження посадових осiб емiтента.
Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та
вiдповiднi докази для надання висновку.
Основа для думки iз застереженням
Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння, яким би були задекларованi
основнi принципи корпоративного управлiння якi застосовуються Товариством, тодi як його
наявнiсть
пiдвищила конкурентоспроможнiсть та економiчну ефективнiсть завдяки
забезпеченню належної уваги до iнтересiв акцiонерiв.
Спецiального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, а також служби з внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками не створено в Товариствi. Це може вплинути на ефективнiсть
внутрiшнього контролю за дiяльнiстю товариства та управлiння ризиками.
Аудитор вважає, що цi факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовiрностi
окремих роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2018 рiк, що перевiрялись з
урахуванням застосованих критерiїв завдання.
Висновок iз застереженням
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз
застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство
при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, що
перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих
аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну
iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв.
Основнi вiдомостi про аудитора
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Даниленко i партнери"
Iнд. номер
38278138
Мiсцезнаходження: 61089, м. Харкiв, вул. Ясна д.2
Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Виконкомом Харкiвської мiської ради 18.07.2012 р. за №
10105262237.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
надають аудиторськi послуги
Свiдоцтво № 4532 видане за рiшенням Аудиторської
палати України вiд 27 вересня 2012 р. за № 257/3.
Iнформацiя про аудитора Могильова Iрина Анатолiївна
Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 005548, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати
України вiд 22.07.2008 р. за № 125, термiн дiї - до 22.07.2018 р., термiн дiї продовжено рiшенням
рiшення Аудиторської палати України вiд 31.05.2018 р. за №360/2 до 22.07.2023 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
дн

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
дн

Місцезнаходження
-, -, - р-н, -, -

Кількість акцій
(шт.)
0
Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Биков Геннадiй Миколайович
Усього

40 018 085
40 018 085

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
95,7177
95,7177

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0
0
Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
40 018 085
0
40 018 085
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi акцiї

41 808 440

0,25

Примітки:
дн

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її
власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його
майна або вартостi частини майна товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв
акцiонерного товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв
товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi статутом акцiонерного товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Наявнiсть публiчної пропозицiї
тадопуск до торгiв на фондовiй бiржi
-вiдсутнi

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
21.07.2015

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
77/1/2015

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000089973 Акція проста Бездокумент
0,25
41 808 44
10 452 110
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
0
фондового ринку
рна іменна
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Процедуру
лiстингу/делiстингу цiннi папери не проходили. Додаткова емiся акцiй протягом звiтного року не здiйснювалась.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

1
21.07.2015

2
77/1/2015

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

3
UA4000089973

4
41 808 440

5
10 452 110

6
41 808 440

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
163 871

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Пiдстава виникнення обмеження права голосу - п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему".
Дата виникнення обмеження - 11.10.2014р.
Голосуючи акцiї, права голосу за чкими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
119 988
151 346
33 388
58 746
83 242
88 357
3 124
4 070
0
0
234
173
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
119 988
151 346
33 388
58 746
83 242
88 357
3 124
4 070
0
0
234
173
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 988
151 346
0
0
119 988
151 346
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Строк
корисного використання основних засобiв визначається на основi
об`єктивного рiшення, що грунтується на досвiдi експлуатацiї подiбних
активiв. Амортизацiя об`єктiв основних засобiв нараховується,
виходячи iз строку корисного використання, з моменту готовностi до
експлуатацiї. Термiн використання будiвель та споруд встановлено 50
рокiв та 30 рокiв вiдповiдно. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року
становить 244 667 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 185 921
тис.грн. Залишкова (балансова) вартiсть станом на 31.12.2018 складає
58 746. Ступiнь їх зносу 91,4 %. Обмежень у використаннi немає.
Термiн використання машин та обладнання встановлено 10 рокiв.
Первiсна вартiсть на кiнець року становить 904 989 тис.грн. За перiод
експлуатацiї нараховано зносу 816 632 тис.грн. Ступiнь їх зносу 90,6%.
Машини та обладнання використовуються для власних потреб
пiдприємства. Обмежень у використаннi немає. Термiн використання
транспортних засобiв встановлено 7 рокiв. Первiсна вартiсть на кiнець
року становить 618 240 тис.грн. Нараховано зносу за перiод
експлуатацiї 614 170 тис.грн. Ступiнь їх зносу 99,3 %. Обмежень у
використаннi немає. Термiн використання iнших основних засобiв
встановлено 12 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
76 695
74 918
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
10 452
10 452
Скоригований статутний капітал
10 452
10 452
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
ДКЦПФР (Рiшення No 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

Висновок

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи
майбутнiх перiодiв.
Розрахункова вартiсть чистих активiв (76695 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (10452 тис.грн.). Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам
законодавства щодо величини статутного капiталу

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"
(генеральний договiр з можливiстю
укладання додаткових угод)
АТ Райффайзен банк АВАЛЬ
АТ Райффайзен банк АВАЛЬ
АТ Райффайзен банк АВАЛЬ
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
50 035

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

14.06.2018

20 000

5,45

08.06.2019

14.06.2018
12.10.2018
12.10.2018
X

35
20 000
10 000
0

17,6
5,67
5,45
X

11.11.2019
12.10.2021
06.10.2019
X

X

0

X

X

01.01.1000

0

0

01.01.1000

X

0

X

X

01.01.1000

0

0

01.01.1000

X

0

X

X

01.01.1000
X

0
0

0
X

01.01.1000
X

X

0

X

X

01.01.1000

0

0

01.01.1000

X

0

X

X

01.01.1000

0

X

01.01.1000

X

341

X

X

X

44 042

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
39 518
X
X
X
133 936
X
X
Iншi зобов'язання включають: заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - 26 330 тис грн., заборгованiсть зi
страхування - 76 тис грн, заборгованiсть з оплати працi - 554
тис грн., зобов'язання з одержаних авансiв - 10432 тис. грн.,
поточнi забезпечення - 1100 тис.грн.

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

Основні
види
продукції
2
Олiя
Макуха
(шрот), лузга

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
11786 тис.кг
17064,5 тис.кг

у грошовій формі
(тис.грн)
4
213400
68100

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
73,27
23,38

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
10533,74 тис.кг
213316
72,5
11301 тис.кг
64076
27,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Сировина та матерiали

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
87

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Подiльський р-н р-н, м.Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
(044) 591-04-04
(044) 591-04-37
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю цiнних паперiв
З
ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" укладено
договiр про обслуговування емiсiї акцiй
емiтента № D/1/02/2015 вiд 12.02.2015.
Депозитарiй немає Лiцензiї. Дiяльнiсть
здiйснюється
згiдно
Правил
та
Регламенту.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК
УКРАЇНИ"ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
00032129
01001, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н р-н, м.Київ, вул.
Госпiтальна, 12 Г
АЕ №286660
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.10.2013
(044) 247-86-44
(044) 247-86-44
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
З депозитарною установою укладено

договiр
про
прийняття
вiд
Уповноваженої на зберiгання особи
реєстру акцiонерiв ПАТ "Сумський
завод продтоварiв", вiдкрити рахунки у
цiнних
паперах
Депонентам,
зарахування та зберiгання на рахунках
в ЦП цiнних паперiв Депонентiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова група"ТАС"
Приватне підприємство
30115243
03062, Україна, Київська обл.,
Святошинський р-н р-н, м.Київ,
проспект Перемоги, 65
АВ №500441
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.12.2009
044 536 00 20
044 536 00 21
Добровiльне страхування наземного
транспорту(крiм залiзничного)
Юридичною
особою
надаються
послуги по страхуванню транспортних
засобiв емiтента.
удиторська фiрма у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"Сумикооп-аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30267686
40022, Україна, Сумська обл., - р-н,
м.Суми, вул. Троїцька, 1
свiдоцтво №2033
Аудиторська палата України
26.01.2001
0542227000
0542227000
Аудиторська дiяльнiсть
В 2018 роцi аудиторською фiрмою
надавались аудиторськi послуги щодо
аудиту рiчної фiнансової звiтностi
емiтента за 2017 рiк.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"
Сумська область, с.Бездрик

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00375160

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво прянощів і приправ
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 286
Адреса, телефон: 42350 село Бездрик, вулиця Зарiчна, будинок 1, (0542) 700-494
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

5924780901
230
10.84

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

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

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

135
155
( 20 )
0
119 988
1 759 824
( 1 639 836 )
0
0
(0)
0
0
(0)

108
155
( 47 )
0
151 346
1 768 513
( 1 617 167 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

120 123

151 454

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

24 488
5 623
16 330
2 534
1
0
0
0

32 928
10 095
17 671
4 266
896
0
0
0

1125

3 125

12 316

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

9 314
12 661
0
0
0
6
0
5 709
11
5 698
0
0

2 142
9 798
0
0
0
41
0
1 952
16
1 936
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
55 303

0
0
0
0
0
59 177

1200

0

0

1300

175 426

210 631

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

10 452
0
52 444
0
0
0
113
11 909
(0)
(0)
0

10 452
0
49 297
0
0
0
113
16 833
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
74 918
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
Цільове фінансування
1525
0
Благодійна допомога
1526
0
Страхові резерви
1530
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
резерв незароблених премій
1533
0
інші страхові резерви
1534
0
Інвестиційні контракти
1535
0
Призовий фонд
1540
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
Усього за розділом II
1595
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
25 000
Векселі видані
1605
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
товари, роботи, послуги
1615
27 858
розрахунками з бюджетом
1620
559
у тому числі з податку на прибуток
1621
504
розрахунками зі страхування
1625
81
розрахунками з оплати праці
1630
419
одержаними авансами
1635
1 282
розрахунками з учасниками
1640
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
страховою діяльністю
1650
0
Поточні забезпечення
1660
891
Доходи майбутніх періодів
1665
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
Інші поточні зобов’язання
1690
44 418
Усього за розділом IІІ
1695
100 508
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
Баланс
1900
175 426
Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" .
Керівник

Манжелей Юлiя Русланiвна

Головний бухгалтер

Марченко Алла Миколаївна

76 695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 035
0
0
26 330
341
288
76
554
10 432
0
0
0
1 100
0
0
45 068
133 936
0
0
210 631

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

226 192

186 980

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 210 093 )
(0)

( 171 377 )
(0)

2090

16 099

15 603

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
67 872

0
0
0
68 832

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 679 )
( 18 015 )
( 55 506 )

( 2 503 )
( 20 544 )
( 57 577 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

7 771

3 811

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
( 3 564 )
(0)
( 1 816 )
0

18
0
0
( 1 444 )
(0)
( 100 )
0

2290

2 391

2 285

2295
2300

(0)
-614

(0)
-871

2305

0

0

2350

1 777

1 414

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
-3 147
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-2 120
0
0

0

0

0
-3 147

0
-2 120

(0)

(0)

-3 147
-1 370

-2 120
-706

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
255 334
Витрати на оплату праці
2505
11 932
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 681
Амортизація
2515
3 642
Інші операційні витрати
2520
18 606
Разом
2550
292 195
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
41 808 440
41 808 440

За аналогічний
період
попереднього
року
4
181 972
10 348
2 284
2 596
36 138
233 338
За аналогічний
період
попереднього
року
4
41 808 440
41 808 440

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,042500
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,042500
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" .
Керівник

Манжелей Юлiя Русланiвна

Головний бухгалтер

Марченко Алла Миколаївна

0,033820
0,033820
0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

174 759
32 505
32 505
206
0
133 490
2 419

155 554
16 232
16 232
70
0
72 023
1 134

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
750
0
0
0
128

128
0
0
0
0
1 559

3100
3105
3110
3115
3116

( 231 749 )
( 9 543 )
( 2 645 )
( 3 502 )
( 824 )

( 111 166 )
( 8 034 )
( 2 192 )
( 7 930 )
( 55 )

3117

(0)

( 5 547 )

3118

( 2 678 )

( 2 328 )

3135
3140
3145

( 117 150 )
( 5 706 )
( 110 )

( 137 242 )
( 392 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 168 )
-27 316

(0)
( 2 294 )
-22 550

фінансових інвестицій
3200
0
необоротних активів
3205
7 005
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
необоротних активів
3260
( 16 026 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
3295
-9 021
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
Отримання позик
3305
216 031
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
Погашення позик
3350
( 178 821 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 3 718 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
3395
33 492
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-2 845
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
5 709
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-912
Залишок коштів на кінець року
3415
1 952
Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" .
Керівник

Манжелей Юлiя Русланiвна

Головний бухгалтер

Марченко Алла Миколаївна

0
1 798
18
0
0
0
0
0
(0)
( 13 183 )
(0)
(0)
(0)
(0)
-11 367
0
89 725
0
0
(0)
( 49 335 )
(0)
( 1 444 )
(0)
(0)
(0)
(0)
38 946
5 029
641
39
5 709

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
10 452
0

4
52 444
0

5
0
0

6
113
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
11 909
0

4010
4090
4095

0
0
10 452

0
0
52 444

0
0
0

0
0
113

4100

0

0

0

4110

0

-3 147

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
74 918
0

0
0
11 909

0
0
0

0
0
0

0
0
74 918

0

1 777

0

0

1 777

0

0

3 147

0

0

0

-3 147

0

0

3 147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-3 147
0
Разом змін у капіталі
4300
10 452
49 297
0
Залишок на кінець року
Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" .
Керівник

Манжелей Юлiя Русланiвна

Головний бухгалтер

Марченко Алла Миколаївна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
113

4 924
16 833

0
0

0
0

1 777
76 695

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi.
1. Загальнi вiдомостi про емiтента
Державне пiдприємство Сумський завод продовольчих товарiв в 1996 роцi було перетворене на
Вiдкрите акцiонерне товариство "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (далi Товариство) згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Сумськiй областi вiд 25 квiтня 1996 року у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 7 грудня 1992 року №686 "Про порядок перетворення в процесi приватизацiї
державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 17 травня
1993 року № 51/93 .
У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 7 квiтня 2011 року Товариство здiйснило перереєстрацiю та
змiнило назву на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 травня
2016 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
змiнило назву на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ".
Органами управлiння Товариства є : Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя,
Ревiзiйна комiсiя.
Юридична адреса та мiсцезнаходження Товариства: 42350, Сумська область. Сумський район,
с. Бездрик, вул. Зарiчна, буд.1
Основними видами дiяльностi Товариства є:
виробництво олiї та тваринних жирiв;
виробництво прянощiв i приправ (основний);
виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та
рослинних матерiалiв для плетiння;
оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами.
2. Основа для складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку ("РМСБО").
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова
звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою, а всi суми
округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2018 року та за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, була затверджена керiвництвом Товариства до випуску 28 лютого 2019 року.
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно
вiдображає в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018
року, результати її дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi

за текстом - МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
o
Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
o
Застосування об?рунтованих оцiнок i суджень;
o
Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих вiдхилень в примiтках до
фiнансової звiтностi;
o
Пiдготовку
фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке
допущення неправомiрне;
o
Облiк та розкриття всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
o
Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або можливi у
найближчому майбутньому;
o
Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi поруки або гарантiї,
наданi вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
o
Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи
внутрiшнього контролю в Товариствi;
o
Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати
з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства та забезпечити
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
o
Вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв
Товариства;
o
Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Безперервнiсть дiяльностi
За 2018 рiк Товариством отриманий чистий прибуток в сумi 1 777 тис. грн. Розмiр чистих
активiв Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 76 695 тис. грн. та перевищує розмiр
статутного капiталу на 66 243 тис. грн.
Товариством одержане вiд'ємне значення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi в сумi 27 316 тис. грн., вiд'ємне значення чистого руху грошових коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi в сумi 9 021 тис. грн., позитивне значення чистого руху грошових
коштiв вiд фiнансової дiяльностi в сумi 33 492 тис. грн. та вiд'ємне значення чистого руху за
звiтний перiод в сумi 2 845 тис. грн.
Поточнi активи Товариства на звiтну дату складають 59 177 тис. грн. Поточнi зобов'язання
Товариства складають 133 936 тис. грн., в тому числi поворотнi фiнансовi допомоги (позики)
безпроцентнi отриманi вiд акцiонерiв в сумi 45 052 тис. грн. строк погашення яких настає в 2019
роцi та банкiвськi кредити в сумi 50 035 тис.грн. строк погашення яких настає в 2019-2021 роцi.
На 2019 рiк Товариством укладенi зовнiшньоекономiчнi контракти на постачання готової
продукцiї. В результатi керiвництво Товариства очiкує, що чистi грошовi потоки вiд операцiйної
дiяльностi будуть на рiвнi, достатньому для погашення поточних витрат та позикових коштiв
Товариства.
Таким чином керiвництво Товариства вважає, що припущення щодо безперервностi дiяльностi
при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була
складена з урахуванням припущення щодо безперервностi дiяльностi, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
3. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат,

активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату.
Однак невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих
коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам,
за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої
вiдображаються в складi прибутку або збитку за звiтний перiод, i активiв, наявних для
продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi, з дотримання основних принципiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел
невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi
внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового
року.
Строк корисного використання основних засобiв
Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого
актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої
вiдповiдностi.
Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує умови
очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде
експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Резерв сумнiвної заборгованостi
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi
збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, продовжують розвиватися.
Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись
мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими
органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво
вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства, є
правильним, i що Товариство дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi
законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi
регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей
ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв
можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.
Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими
органами.
Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковим збиткам в тiй
мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зарахованi податковi збитки.
Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових
активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного
прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в майбутньому.
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених

податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва, якi базувалися на
iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк
економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не
дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до
фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний
момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий
стан Товариства. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає
вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Товариство
переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну
дату, щоб оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi
беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу,
вимоги або оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй
судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля
дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд,
набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва щодо того, як воно
має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
4. Основнi принципи облiкової полiтики
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу
активу або передачi
зобов'язання вiдбувається або
-на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або
-за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або
зобов'язання.
У Товариства має бути доступ до головного або найсприятливiшого ринку.
Товариство оцiнює справедливу вартiсть
активу або зобов'язання, користуючись
припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну
активу або
зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка
справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати
економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом
продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та
найкраще. Товариство застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для
яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання
доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому:
Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або
зобов'язання
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй
основi, Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно

аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для
оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувала активи та
зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, розкривається у Примiтцi 27.
4.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальними активами визнаються iдентифiкованi немонетарнi активи, якi не мають
фiзичної форми i вiд використання яких, Товариство очiкує надходження майбутнiх
економiчних вигiд.
Первiсно нематерiальнi активи оцiнюються по собiвартостi, яка складається з
вартостi
придбання та витрат пов'язаних з пiдготовкою активу до використання, сплачених грошовими
коштами (їх еквiвалентами), або справедливої вартостi iншої форми компенсацiї, наданої для
отримання активу на час його придбання або створення.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу та вiдображається у статтi звiту про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд.
Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Змiна строкiв
корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. Лiквiдацiйна
вартiсть вважається нульовою.
Строки корисного використання нематерiальних активiв визначаються по кожному об'єкту
окремо в момент зарахування їх на баланс, виходячи з очiкуваного використання активiв
Товариством та їх залежностi вiд строку корисної експлуатацiї iнших активiв Товариства.
Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає:
o
Програмне забезпечення - 2-5 рокiв;
o
Iншi нематерiальнi активи - 2-5 роки.
Товариство має право оренди на яких знаходяться її будiвлi, споруди, передавальнi пристрої та
прилеглi до них територiї, та сплачує орендну плату та податок за землю, якi нараховуються у
порядку, визначеному державою. В розрахунку враховуються данi загальної площi земельної
дiлянки та характер її використання.
4.2. Основнi засоби
Основнi засоби на звiтну дату рiчного звiту вiдображаються за переоцiненою вартiстю, тобто
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої
амортизацiї та подальших накопичених збиткiв унаслiдок зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є
такими: Будiвлi i споруди - 8-50 рокiв, машини i обладнання - 2-30 рокiв, транспортнi засоби
- 7 рокiв, iншi - 4-12 рокiв.
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва i вводу в
експлуатацiю.
Аванси сплаченi при придбаннi основних засобiв на дату фiнансової звiтностi вiдображаються в
складi основних засобiв.
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв,
якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При проведеннi
основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi
основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї.
Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або
збитку по мiрi їх понесення.

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних
засобiв.
Вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї чи змiна
обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку
виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над
оцiночною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується
до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв
визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання
активу.
4.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається Товариством в облiку, якщо дотримуються критерiї:
1. Для роздiльної нерухомостi, окремо iнвестицiйна нерухомiсть та основнi засоби, якщо площа
об'єкт можливо роздiлити з технiчної та юридичної точки зору, та основнi потоки надходять вiд
оренди.
2. Для нероздiльної нерухомостi - iнвестицiйною нерухомiстю, якщо площа, що займається
Товариством менша 70 % вiд загальної площi об'єкта.
В iнших випадках нерухомiсть визнається об'єктом основних засобiв
Облiк iнвестицiйної нерухомостi ведеться по собiвартостi. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом.
4.4. Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i
валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у
функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi
активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну
валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про
фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за
обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.5. Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає суму вiдшкодування активу.
Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або
одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi
використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо
цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв
або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки,
перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/iї кориснiсть зменшилась, i його/її
вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi
грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту
(до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики,
властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на
реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких
операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки.
Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi
запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi

вiдповiдають функцiям активiв iз зменшеною кориснiстю.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, вже не iснує або зменшився. За
наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує
грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах,
сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення
суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi.
Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi,
не повинна, перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили,
якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування
збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
4.6. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Класифiкацiя фiнансових активiв
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Товариство здiйснює їх класифiкацiю
та визначає модель подальшої оцiнки.
Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених
договором, що iнiцiює фiнансовий iнструмент.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:
-фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC);
-фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в
iншому сукупному доходi (FVOCI);
-фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку (FVTPL).
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
-вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i
-його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми.
При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Товариство може
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному
доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться
окремо для кожного фiнансового iнструмента.
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Товариство проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу.
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної
суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Товариство аналiзує
договiрнi умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь
договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв
так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть.

Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни
бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу,
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Товариства при початковому визнаннi були класифiкованi
до моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають
рекласифiкацiї.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки;
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi;
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки;
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а
також процентнi кредити та позики.
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю без
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.
Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на рахунках
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i
дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового
iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються при розрахунку
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн на
передання обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх
сторiн, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту
фiнансування (коли встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi
вигоди вiд реалiзацiї продукцiї).
За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого
сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням
процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв або
збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до
iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину його
справедливої вартостi.
Переоцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у iншому сукупному доходi, здiйснюється пiсля нарахування процентiв та
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.
В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, накопичена сума переоцiнки
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.
В подальшому зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фiнансовi гарантiї

оцiнюються за найбiльшою з двох таких величин - сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом
амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.
Зменшення корисностi - фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової
гарантiї
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;
дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;
зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним
кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
iнструмента.
Товариство застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за
дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю за
договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Товариство очiкує
отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної
ставки активу.
Товариство роздiлила фiнансовi активи на основi загальних характеристик кредитного ризику,
таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента,
дати первiсного визнання фiнансового активу, та застосувала до них iсторичний вiдсоток
кредитних збиткiв, що базується на досвiдi Товариства щодо виникнення таких збиткiв,
скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов.
Списання
Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого
резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
Припинення визнання i модифiкацiя договору
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:
а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу,
закiнчується;
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;
в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.
Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого
передавання.
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється,
iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у
межах подальшої участi в ньому.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи або витрати вiд
припинення визнання.
Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.

Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн
борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим зобов'язанням
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та
визнання нового фiнансового зобов'язання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового
зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є
доходами/витратами вiд припинення визнання.
Процентнi доходи
Товариство визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за ефективною
ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати припинення
визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї.
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням:
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв
застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами,
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових
активiв Товариство має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої
собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику
проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних резервiв пiд
очiкуванi кредитнi збитки.
4.7. Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної
господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз
доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається
на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.
Для груп запасiв, щодо яких можлива фактична iдентифiкацiя об'єкта застосовується метод
iдентифiкованої вартостi. Облiк вибуття iнших запасiв оцiнюється за методом ФIФО.
4.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських
рахунках, готiвковi кошти в касi .
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище.
4.9. Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про
сукупний дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням,
за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає
плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
4.10. Виплати працiвникам

Державна пенсiйна програма з визначеними внесками
Товариство здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду
соцiального страхування, фонду страхування на випадок втрати працездатностi та фонду
зайнятостi, якi розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми
вiдносяться на витрати у перiодi, в якому вони виникли.
Короткостроковi виплати
Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати
по мiрi надання вiдповiдних послуг.
Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм
виплати грошових премiй, якщо Товариство має поточне юридичне чи формальне зобов'язання
виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i сума такого
зобов'язання може бути визначена достовiрно.
4.11. Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ?рунтується на сутностi договору на дату початку
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу
або договiр передбачає право використання активу.
Товариство як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю
фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна
ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у
звiтi про сукупний дохiд.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв:
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає
об?рунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у кiнцi
строку оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд iз
використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.
Товариство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння
активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i
визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi
визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
4.12. Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок,
податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається
дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
Доходи визнаються пiсля передачi покупцевi суттєвих ризикiв та вигiд вiд володiння такими
активами.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом вiдповiдного
строку оренди.
4.13. Податки
Поточний податок на прибуток

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв).
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та
податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний
податок на прибуток Товариства розраховується вiдповiдно до українського податкового
законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат,
вiдображених у податковiй декларацiї Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку на прибуток в
Українi становить 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для
цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент
здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний
прибуток чи збиток; i
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська
компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна
вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв,
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць,
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що
не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному
майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на
звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим

податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина
витратної статтi, залежно вiд обставин;
дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної
в звiтi про фiнансовий стан.
4.14. Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за
перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 2018 роцi складала 41 808 440 штук.
Змiн в кiлькостi акцiй протягом 2018- 2017 рр не вiдбувалось.
4.15. Використання нових та переглянутих МСФЗ та Iнтерпретацiй Комiтету з iнтерпретацiй
МСФЗ
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2018 року.
Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi
повиннi застосовуватись Товариством з 1 сiчня 2018 року.
Товариство вперше застосувало МСФЗ 15 та МСФЗ 9. Нижче описано характер та наслiдки змiн
в результатi прийняття цих нових стандартiв фiнансової звiтностi.
Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше в 2018 роцi, але не впливають на
фiнансову звiтнiсть Товариства. Товариство не прийняло на власний розсуд будь-якi стандарти,
iнтерпретацiї та поправки, якi були виданi, але ще не набрали чинностi.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У зв'язку з набуттям чинностi з 1 сiчня 2018 року МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Товариство застосовує таку облiкову полiтику, яка описана у вiдповiдному роздiлi цього звiту.
Перекласифiкацiя фiнансових активiв
Станом на 1 сiчня 2018 року, на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 9, керiвництво
Товариства розглянуло бiзнес-моделi, що застосовуються до наявних фiнансових активiв, i
переквалiфiкували фiнансовi активи в вiдповiднi категорiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 9.
Дебiторська заборгованiсть покупцiв i замовникiв
В зв'язку з впровадженням МСФЗ (IFRS) 9 Товариство застосувало спрощений пiдхiд
визначення очiкуваних кредитних збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi, згiдно
з яким на момент первiсного визнання заборгованостi потрiбно визнати очiкуваний збиток, який
може бути отриманий протягом життєвого циклу. Щоб оцiнити очiкуванi кредитнi збитки,
дебiторська заборгованiсть покупцiв i замовникiв пiдроздiляється на групи на основi однорiдних
для кожної групи характеристик кредитного ризику i термiнiв прострочення заборгованостi для
договорiв одного типу. Для кожної компанiї Товариства заборгованiсть покупцiв i замовникiв
була згрупована на основi вищевказаних принципiв, i для кожної групи контрагентiв були
визначенi частки очiкуваних збиткiв згiдно з кредитним ризиком для кожної тривалостi термiну
прострочення платежу. В результатi того, що в попереднi роки Товариство використовувала
подiбний пiдхiд до нарахування резерву, сума резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi на 1 сiчня 2018 року не змiнилась.
Фiнансовi зобов'язання

Товариство не визначило фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з
визнанням змiн справедливої вартостi в звiтi про прибути або збитки. Змiни в класифiкацiї та
вимiрюваннi фiнансових зобов'язань Товариства вiдсутнi.
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"
За винятком вимоги про бiльш детальне розкриття iнформацiї щодо виручки за типами клiєнтiв,
застосування МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами" не мало iстотного впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства. Вiдповiдно, вступне сальдо нерозподiленого прибутку та
iнших резервiв i неконтрольована частка станом на 1 сiчня 2018 роки не були перерахованi.
4.16. Стандарти, що були опублiкованi, але ще не набули чинностi та не були застосованi
достроково
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на
дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство планує застосувати цi стандарти на
дату їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
Новий стандарт являє єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в
фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда" i
пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї.
МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи
розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або
вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта.
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж
операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх
договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди
активiв з низькою вартiстю)
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку
орендодавця.
Товариству необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом,
наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.
Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому,
застосування до цiєї дати дозволено для органiзацiй, якi також застосовує МСФЗ (IFRS) 15
"Виручка за договорами з клiєнтами".
КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток"
КТМФЗ (IFRIC) 23 є тлумаченням до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток". КТМФЗ (IFRIC)
23 доречно застосовувати до всiх ситуацiй, якi пов'язанi з невизначенiстю щодо того, чи є
розрахунок податку на прибуток прийнятним з погляду чинного податкового законодавства.
Ключовi iдеї КТМФЗ 23:
1) пiдприємство зобов'язане використовувати судження, щоб визначити, чи слiд розглядати
кожну податкову ситуацiю (трактування) незалежно одна вiд одної, чи слiд розглядати деякi
податковi ситуацiї спiльно. Рiшення має ?рунтуватися на тому, який пiдхiд забезпечує кращi
прогнози щодо усунення невизначеностi;
2) пiдприємство має зробити припущення, що податковий орган, який має право перевiряти
будь-якi звiтнi суми, перевiрить цi суми та матиме повне уявлення про всю вiдповiдну
iнформацiю. Лише в цьому випадку враховується вплив невизначеностi;
3) пiдприємство розглядає, чи є ймовiрним, що вiдповiдний орган погодиться з кожним
податковим пiдходом чи групою податкових пiдходiв, якi використала компанiя або планує
використовувати в процесi подання податку на прибуток. За результатами цього розгляду
можливими є два варiанти подальших дiй:
- якщо пiдприємство робить висновок, що iснує ймовiрнiсть прийняття певного податкового
пiдходу, необхiдно визначити оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податковi бази,

невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги або ставки податку вiдповiдно
до цього пiдходу;
- якщо пiдприємство робить висновок, що вiдсутня ймовiрнiсть прийняття певного податкового
пiдходу, пiд час визначення оподатковуваного прибутку (податкового збитку), податкових баз,
невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг i ставок податку
необхiдно використовувати один iз методiв: 1) найбiльш iмовiрної суми або 2) очiкуваної
вартостi (середньозважена вартiсть усiх можливих значень). Рiшення має ?рунтуватися на тому,
який метод забезпечує кращi прогнози щодо вирiшення невизначеностi.
Пiд час першого застосування цього Тлумачення необхiдно використовувати ретроспективний
пiдхiд:
- шляхом визнання кумулятивного ефекту вiд первiсного застосування як коригування залишку
нерозподiленого прибутку або iнших вiдповiдних компонентiв власного капiталу на початок
звiтного перiоду, у якому пiдприємство вперше застосовує цi вимоги, без коригування
порiвняльної iнформацiї; або
- з перерахунком усiєї порiвняльної iнформацiї, якщо це можна реалiзувати без використання
суджень постфактум.
Початок створення КТМФЗ (IFRIC) 23 - сiчень 2014 року. Тлумачення - 07.06.2017, набрання
чинностi - 01.01.2019.
З 01.01.2019 набирають чинностi окремi змiни до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IАS) 28, МСБО (IАS)
19, а саме,
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала документ
"Дострокове погашення з вiд'ємним вiдшкодуванням (Змiни до МСФЗ 9)", де розглянуто
питання як класифiкувати окремi фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому погашенню.
Наразi МСФЗ (IFRS) 9 дозволяє пiдприємствам оцiнювати фiнансовi активи, що пiдлягають
достроковому погашенню з негативним вiдшкодуванням, за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд замiсть оцiнки за справедливою вартiстю
через прибутки та збитки.
Остаточнi поправки мiстять роз'яснення щодо облiку змiни (замiни) фiнансового зобов'язання,
що оцiнюється за амортизованою вартiстю i не призводить до анулювання такого фiнансового
зобов'язання. Рада роз'яснює, що пiдприємство визнає будь-якi коригування амортизованої
вартостi фiнансового зобов'язання, що виникають в результатi змiни або замiни, у прибутку або
збитку на дату таких змiн.
Зазначенi змiни мають застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування дозволено
одночасно iз застосуванням МСФЗ (IFRS) 9 з 01.01.2018.
МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала уточнення
"Довгостроковi частки участi в асоцiйованих i спiльних пiдприємствах (Змiни до МСБО (IAS)
28)".
МСФЗ (IFRS) 9 виключає зi сфери застосування частки участi в асоцiйованих i спiльних
пiдприємствах, що облiковуються згiдно з МСБО (IAS) 28. Опублiкованим уточненням Рада
пояснює, що пiдприємство застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових часток участi в
асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, щодо яких не застосовується метод участi в капiталi.
МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Змiни вiд 07.02.2018 уточнюють вимоги до визначення витрат пiдприємства на пенсiйнi
програми на випадок, коли вносяться змiни до таких програм iз визначеними виплатами, i, як
наслiдок, вiдбувається скорочення програми чи здiйснюються розрахунки за цiєю програмою.
За новими вимогами, коли вiдбувається змiна програми, скорочення чи здiйснення розрахункiв,
необхiдно переоцiнити чистi активи (зобов'язання) пiдприємства за визначеними виплатами.
Зазначимо, що мають використовуватися новi припущення пiд час проведення переоцiнки з
метою визначення вартостi поточного обслуговування та чистого вiдсотку на залишок за звiтний

перiод пiсля змiни програми.
Щорiчне вдосконалення МСФЗ
Змiни, якi є частиною щорiчного вдосконалення МСФЗ за перiод 2015 - 2017 рр. та якi
набирають чинностi з 01.01.2019.
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
У стандартi мiститься вимога повторної оцiнки частки в бiзнесi за умов, коли суб'єкт
господарювання отримує контроль над таким бiзнесом, який є спiльною операцiєю. Зазначена
вимога пов'язана з позицiонуванням такої угоди як поетапного об'єднання бiзнесу.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
В стандартi робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприємство отримує
спiльний контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, пiдприємство не проводить
повторної оцiнки ранiше визнаної частки в цiй компанiї.
МСБО (IАS) 12 "Податки на прибуток"
Податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання
виплатити дивiденди. Це твердження застосовують до всiх податкових наслiдкiв дивiдендiв, в
т.ч. до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та нерозподiленого
прибутку.
МСБО (IАS) 23 "Витрати на позики"
В частинi витрат на позики, що пiдлягають капiталiзацiї. Змiни уточнюють: якщо будь-якi
конкретнi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до
його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштiв, якi суб'єкт
господарювання в цiлому запозичує, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiї на загальнi позики.
5. Нематерiальнi активи, 1000, 1001,1002 Балансу
Змiни у балансовiй вартостi нематерiальних активiв протягом 2018 року були такими, по
залишковiй вартостi:
Показники Програмне забезпечення Технiчнi умови, лiцензiя Всього
Вартiсть станом на 31.12.2017
73
62
135
Надiйшло
Вибуло
Амортизацiйнi вiдрахування
12
15
27
Вартiсть станом на 31.12.2018
61
47
108
Вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2017 р.
(У тисячах гривень) Програмне забезпечення Технiчнi умови, лiцензiя Всього
Первiсна вартiсть 73
82
155
Накопичена амортизацiя (12) (35) (47)
Залишкова (балансова) вартiсть 61
47
108
Нематерiальнi активи за вартiстю придбання на звiтну дату балансу складають 155тис. грн.
Накопичений знос - 47 тис. грн., вiдповiдно, залишкова вартiсть - 108 тис. грн. До
нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення та технiчнi умови, лiцензiя.
6. Основнi засоби, 1010, 1011, 1012 Балансу
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2018 року були такими, по залишковiй
вартостi:
Показники Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструмент
та приладдя Iншi Всього
Вартiсть станом на 31.12.2017
33 388 83 242 3 124 206 28
119 988
Надiйшло (модернiзовано) 26 789 8 443 1 782 15

0

37 029

Вибуло, втрати вiд зменшення корисностi 361 1 285 410
Амортизацiйнi вiдрахування
1 070 2 043 426
62
Вартiсть станом на 31.12.2018
58 746 88 357 4 070 159

0
14
14

0
2 056
3 615
151 346

Вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 р.
Показники Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструмент
та приладдя Iншi Всього
Первiсна вартiсть 244 667
904 989
618 240
514 103 1 768 513
Накопичена амортизацiя 185 921
816 632
614 170
355 89
1 617 167
Залишкова (балансова) вартiсть 58 746 88 357 4 070 159 14
151 346
Товариство отримало кредит вiд ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"Забезпечення - Єдиний
майновий комплекс, що знаходиться за адресою Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул.
Зарiчна, буд.1, обладнання заводу; нерухомiсть магазину - бару 390 кв. м., що знаходиться за
адресою с. Бездрик, вул. Зарiчна, 5а.
7. Запаси, рядок 1100 Балансу
Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди запаси включали:
Найменування групиНа 31.12.2018 На 31.12.2017
Сировина i матерiали
3 299 1 517
Тара 3 120 1 899
Паливо
420 136
Запаснi частини
969 706
Будiвельнi матерiали
394 767
Iншi матерiали
1893 597
Товари
896 2
Незавершене виробництво 17 671 16 330
Готова продукцiя
4 266 2 534
Разом 32 928
24 488
В минулих перiодах, при перевезенi готової продукцiї на вiддалений склад Товариства,
вiдбулася подiя пов'язана з крадiжкою готової продукцiї. За даним фактом правоохоронними
органами були порушено кримiнальнi справи та дотепер ведуться слiдчi дiї. Станом на
31.12.2018 року в активах балансу Товариства облiковуються запаси, якi залишаються не
повернутими на суму 264 тис. грн. На суму не повернутих запасiв нарахований резерв пiд
знецiнення на суму 264 тис. грн.
8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди торгова дебiторська заборгованiсть за
вирахуванням резерву вiд зменшення корисностi та дебiторська заборгованiсть з бюджетом
включала:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги
1125 12 316 3 125
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1135 9 798 12 661
Станом на кiнець звiтного року дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом з
податку на додану вартiсть становить 9 771 тис. грн., з iнших податкiв - 27 тис. грн.

На торгiвельну дебiторську заборгованiсть проценти не нараховуються. Грошовi потоки,
пов'язанi iз короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтуються. На нефiнансову
дебiторську заборгованiсть проценти не нараховуються.
Протягом звiтного року був нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 0 тис. грн. (в 2017 роцi 7 тис. грн.) на заборгованiсть без руху бiльше року. Станом на кiнець звiтного року залишок
резерву по торговiй дебiторськiй заборгованостi становить 10 тис. грн.
В складi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги облiковується
заборгованiсть ВАТ "Гомельський жировий комбiнат" (далi - боржник), яка не погашена в
термiн, установлений договором. Товариство звернулось до суду про стягнення коштiв з
боржника та отримало рiшення про задоволення своїх вимог в повному обсязi. На виконання
рiшення суду, боржник сплатив в 2018 р - 0 тис. грн. (2017 р : 133), станом на кiнець року в
балансi Товариства залишається не погашеною заборгованiсть в сумi 791 тис.грн. (2017:791)
Станом на 31 грудня аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення є
таким:
Залишки станом на До 1 року
31.12.2018 12 316 31.12.2017 3125 -

1-2 роки

2-3 роки

9. Авансовi платежi
Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди авансовi платежi за вирахуванням резерву вiд
зменшення корисностi включали:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Аванси на придбання товарiв, робiт,
послуг
1130 2 142 9 314
Аванси на придбання товарiв, робiт (послуг) вiдображенi за вирахуванням суми ПДВ, яка
вiдображена по першiй подiї згiдно з нормами Податкового Кодексу України.
Протягом звiтного року був нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 0 тис. грн. (в 2017 роцi 44 тис. грн.). Станом на кiнець звiтного року залишок резерву по авансах виданих становить
102 тис. грн.
10. Грошовi кошти
Грошовi кошти станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди характеризувались:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Готiвка
1166 16
11
Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi 1167 1936

5 698

11. Капiтал, рядки 1400, 1415, 1420 Балансу
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2018 р., 31 грудня 2017 р., зареєстрований статутний капiтал Товариства
складався з 41 808 440 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Одна акцiя дає
право одного голосу
Станом на 31 грудня 2018 р., 31 грудня 2017 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу

становила 10 452 тис. грн.
Фонди Товариства
Фонди та Резерви, якi пiдлягають розподiлу не створювались. Згiдно положень Статуту
Товариства створено резервний капiтал в сумi 113 тис. грн., який може бути використаний на
покриття збиткiв. Руху резервного капiталу в 2018-2017 рр. не було.
В 2016 роцi Товариство провело переоцiнку необоротних активiв, з
вiдповiдним
вiдображенням у складi капiталу дооцiнки в сумi 54 564 тис. грн. Протягом 2018 р капiтал у
дооцiнках зменшений на 3 147 тис. грн . (2017 р : 2 120 тис. грн.) в сумi нарахованої амортизацiї
переоцiнених активiв та вiдображений в складi нерозподiленого прибутку.
Станом на 31.12.2018 року залишок капiталу у дооцiнках складає 49 303 грн. (2017 р : 52 444
тис. грн.)
12. Довгостроковi зобов'язання,
банкiв

включаючи поточну частину та короткостроковi кредити

Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди зобов'язання характеризувались:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Короткостроковi кредити банкiв 1600 50 035 25 000
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610

-

+

В 2018р. Товариство погасило кредит ПАТ "Таскомбанк" у сумi 25 000 тис. грн.
В червнi 2018 року Товариство отримало декiлька кредитiв вiд ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ", а саме: по договору овердрафту № 015/Д3-2-КБ/202 вiд 14.06.2018 кредит у
нацiональнiй валютi, з лiмiтом в розмiрi до 2 000 тис. грн., зi строком користування 14.06.2018 07.06.2019, вiдсоткова ставка 17,6-20,6 вiдсоткiв; по генеральному договору на здiйснення
кредитних операцiй № 01/Д3-2-КБ/199 вiд 14.06.2018 та кредитним договорам
№010/Д3-2-КБ/200 вiд 14.06.2018 та № 010/Д3-2-КБ/201 вiд 14.06.2018 кредит у нацiональнiй
валютi, з лiмiтом в розмiрi до 20 000 тис. грн., зi строком користування 14.06.2018 - 07.06.2019,
вiдсоткова ставка 5,5 вiдсоткiв. В жовтнi 2018 року Товариство отримало по генеральному
договору на здiйснення кредитних операцiй № 01/Д3-2-КБ/199 вiд 14.06.2018 та кредитним
договорам №010/Д3-2-КБ/228 вiд 12.10.2018 та №010/Д3-2-КБ/229 вiд 12.10.2018 кредит у
нацiональнiй валютi, з лiмiтом в розмiрi до 10 000 тис. грн., зi строком користування 12.10.2018
- 06.10.2019, вiдсоткова ставка 5,45 вiдсоткiв; по генеральному договору на здiйснення
кредитних операцiй № 01/Д3-2-КБ/199 вiд 14.06.2018 та кредитним договорам
№012/Д3-2-КБ/228/1 вiд 12.10.2018 та №012/Д3-2-КБ/229/1 вiд 12.10.2018 кредит у
нацiональнiй валютi , з лiмiтом в розмiрi до 20 000 тис. грн., зi строком користування 12.10.2018
- 12.10.2021, вiдсоткова ставка 5,67 вiдсоткiв . Станом на 31.12.2018 року непогашена частина
кредитної лiнiї становить 50 035 тис. грн.
13. Торгова кредиторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди торгова кредиторська заборгованiсть за
матерiали та сировину для виробництва характеризувалась:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615 26 330 27 858
В 2017 роцi Товариство придбало обладнання в iноземного постачальника з оплатою частинами.
Кiнцевий термiн оплати - серпень-жовтень 2021 року. Непогашена частина заборгованостi
станом на 31.12.2018 року облiковується в сумi 18 265 тис. грн.(2017: 24 443)

14. Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi забезпечення
Станом на 31.12.2018 р. та порiвняльнi перiоди iнша заборгованiсть та нарахованi забезпечення
характеризувались:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1620 341 559
Єдиний соцiальний внесок 1625 76
81
Нарахування по заробiтнiй платi 1630 554 419
Аванси одержанi
1635 10 432 1 282
Резерв виплат працiвникам 1660 838
627
Резерв iнших витрат i платежiв
1660 264 264
Iншi поточнi зобов'язання 1690 45 068 44 418
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть з податку на
прибуток в сумi 288 тис. грн.
На суму не повернутих запасiв нарахований резерв пiд знецiнення на суму 264 тис. грн.
В складi iнших поточних зобов'язань рахується заборгованiсть за поворотними фiнансовими
допомогами (позиками) отриманими в 2016-2018 роцi, строк погашення яких настає в 2019 роцi.
Станом на 31.12.2018 року - 45 052 тис. грн. (станом на 31.12.2017 р. - 44 402 тис. грн).
15. Доходи, рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Олiя соняшникова нерафiнована 158835
Олiя рафiнована дезодорована виморожена
Олiя в пляшках
39577 119 763
Прянощi
9883 8 484
Iншi 3738 2 259
Разом 226 192
186 980

31 494
14159 24 980

16. Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг), рядок 2050 Звiту про
результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Сировина та матерiали
193880
159 455
Витрати на оплату працi
10 119 8 095
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2 210 1 771
Амортизацiя 3 564 1 798
Iншi 320 258
Разом 210 093
171 377
17. Iншi операцiйнi доходи, рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Супутня продукцiя та вiдходи
55 994 20 831
Дохiд вiд курсових рiзниць 34 754

фiнансовi

Дохiд вiд оренди
223 39
Iншi 40
208
Фiнансова допомога (позика)
11 615 13 000
Разом 67 872 68 832
Товариство вiдображає в складi iнших операцiйних доходiв, отриманi протягом року
безповоротнi фiнансовi допомоги (позики) в сумi 11 615 тис. грн. для поповнення оборотних
коштiв. Товариство зазначенi кошти використовує в процесi операцiйної господарської
дiяльностi для поповнення власних оборотних коштiв, також для реконструкцiї заводу iз
влаштування цеху екстракцiї олiї з допомiжними будiвлями. В 2018 роцi дохiд вiд курсових
доходiв вiдображений згорнуто за мiнусом курсових витрат.
18. Адмiнiстративнi витрати, рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Амортизацiйнi вiдрахування
34
167
Заробiтна плата i нарахування
1 118 1 005
Матерiальнi витрати 265 474
Банкiвськi послуги 608 151
Послуги стороннiх органiзацiй
412 590
Вiдрядження 189 116
Витрати на транспорт
15
Витрати на екологiю 38
Разом 2 679 2 503
19. Iншi операцiйнi витрати, рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Вартiсть супутньої продукцiї та вiдходiв 53 298 20 363
Витрати вiд курсових рiзниць
441
36 123
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть
20
51
Знецiнення запасiв 28
36
Штрафи
375 27
Податки
491 664
Iншi 853 313
Разом 55 506 57 577
20. Витрати на збут, рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017 рiк
Заробiтна плата i нарахування
954
Транспортно-експедицiйнi послуги
Витрати на фасування та упаковку 4 833
Маркетинговi заходи, реклама
531
Амортизацiя 45
45
Вiдрядження 169 172
Iншi 596 783
Разом 18 015 20 544

1 040
10 887 8714
9 445
345

21. Iншi доходи, рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати

Показники 2018 рiк
2017 рiк
Фiнансова допомога (позика)
-

-

22. Фiнансовi витрати, рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати
Показники 2018 рiк
2017рiк
Вiдсотки за користування кредитом
Разом 3 564 1 444
23. Операцiї з пов'язаними сторонами

3 564 1 444

Операцiї з акцiонерами
Пов'язанi сторони Товариства включають акцiонерiв та членiв їх сiмей. Найбiльш суттєвi
операцiї з пов'язаними сторонами стосуються операцiй по отриманню безпроцентних
поворотних фiнансових допомог (позик).В звiтному роцi Товариством отримано вiд Бикова
Геннадiя Миколайовича поворотних позик на суму 8 015 тис. грн. та безповоротних позик на
суму 7 365 тис. грн. та вiд Мазкуна Анатолiя Анатолiйовича поворотних позик на суму 4 250
тис. грн. та безповоротних позик на суму 4 250 тис. грн. Залишки iз пов'язаними сторонами
станом на 31 грудня 2018 р. рахуються в сумi iнших поточних зобов'язань - 45 052 тис.грн, в
т.ч.:
Биков Г.М. - 28 852 тис. грн.;
Зайцева М.О.- 4 500 тис.грн.;
Мазкун А.А. - 11 700 тис.грн.
Залишки iз пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 р. рахуються в сумi iнших
поточних зобов'язань - 44 402 тис. грн. , в т.ч.:
Биков Г.М. - 28 202 тис. грн.;
Зайцева М.О.- 4 500 тис.грн.;
Мазкун А.А. - 11 700 тис.грн.
Винагорода ключового управлiнського персоналу Товариства
Винагорода, виплачена(нарахована) управлiнському персоналу в кiлькостi 6 осiб за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 р., склала 202 тис. грн., 31.12.2017 р. - 150 тис. грн.(в кiлькостi 3 осiб)
i включена в адмiнiстративнi витрати.
Товариство не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не
має зобов'язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми членами Правлiння, Дирекцiї,
членами Наглядової ради.
24. Договiрнi та умовнi зобов'язання
Загальнi умови функцiонування
Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2018 роцi в значнiй мiрi визначалася факторами, якi
виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що призвело до погiршення
стану державних фiнансiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i
девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої
на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з
корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для
вiдновлення економiки в країнi.
Стабiльнiсть української економiки залежить вiд ефективностi реалiзацiї полiтичних,
економiчних та соцiальних реформ, а також можливостi отримання зовнiшньої фiнансової
допомоги вiд мiжнародних фiнансових iнститутiв i держав-партнерiв.

Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а
також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Товариства в майбутньому.
Керiвництво вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної
дiяльностi та розвитку Товариства.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi
такої невизначеностi.
Податковi ризики
Операцiї Товариства та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в
Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних
актiв.
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй.
Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство включало такi
вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Товариства оцiнює ризик вибуття
ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Товариство не
створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються у цiй
фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття
ресурсiв стане можливим.
Станом на 31 грудня 2018 року такi умовнi зобов'язання у складi iнших поточних зобов'язань
вiдсутнi (2017: вiдсутнi).
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства може завдавати шкоди навколишньому
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi
змiнюються та постiйно переглядаються. В мiру визначення зобов'язань вони негайно
визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого
застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi
чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво вважає, що за iснуючих
умов застосування вимог законодавчих актiв не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди
навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi.
Страхування
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018 р., Товариство за договорами страхування майна,
сплатило 28 тис. грн. страхових платежiв, в 2017 р. - 73 тис.грн.. Заборгованiсть по страхових
платежах станом на 31 грудня 2018р. вiдсутня (2017 р.: вiдсутня).
25 Iнформацiя за сегментами
В 2018 роцi у Товариства присутнiй тiльки один операцiйний сегмент, який займає бiльше 90 %
доходу це виробництво олiї та рослинних жирiв в 2018 роцi - 94,3 % (2017: 93,6 %).
Географiчнi сегменти
За рiк, що закiнчився 31.12.2018
Україна
Азiя Америка
Європа
Всього доходи, в т.ч. зовнiшнi
69 638 68 875
1 925 85 754 -

Африка

За рiк, що закiнчився 31.12.2017
Україна
Азiя Америка
Всього доходи, в т.ч. зовнiшнi доходи
17 770 9 556 935

Європа
Африка
95 188 63 531

26. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих
фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має
рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi
Товариства.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства - ризик лiквiдностi,
кредитний ризик. Товариство може зазнавати валютного ризику унаслiдок несприятливих змiн
курсiв iноземних валют. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною
кредитною лiнiєю не має змiнної частини i не прив'язана до будь-якої референтної ставки.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Метою
Товариства є пiдтримання безперервностi фiнансування шляхом використання умов
кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентного банкiвського
кредиту та безпроцентних позик. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i
управляється.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Товариства станом на 31
грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв:
Станом на 31.12.2018 р.
Фiнансовi зобов'язання
До 6 мiс.
Вiд 6 мiс. до 1 року
рокiв Всього
Короткостроковi кредити банкiв 50 035 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованiсть за обладнання
Iншi поточнi зобов'язання (позики)45 068 -

Станом на 31.12.2017р.
Фiнансовi зобов'язання
До 6 мiс.
Вiд 6 мiс. до 1 року
рокiв Всього
Короткостроковi кредити банкiв 25 000 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованiсть за обладнання
Iншi поточнi зобов'язання (позики)44 418 -

Вiд 1 до 3-х рокiв

Бiльше

50 035
8 065 18 265 45 068

8 065
18 265

Вiд 1 до 3-х рокiв

Бiльше

25 000
3 415 24 443 44 418

3 415
24 443

-

3

3

Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, торговельна та iнша
дебiторська заборгованiсть.
Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої
зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв

Товариства.
Дебiторська заборгованiсть Товариства представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Кредитний ризик Товариства
вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Товариства
вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.
Валютний ризик
Коливання валютних курсiв породжують ризик при експортно-iмпортних операцiях Товариства.
Ймовiрнiсть виникнення можливих збиткiв можливе унаслiдок несприятливих змiн курсiв
iноземних валют. Керiвництво здiйснює контроль ризику та мiнiмiзацiю сум iмовiрних збиткiв,
за допомогою своєчасно здiйснених валютообмiнних операцiй, тобто ще до того, як вiдбудеться
небажана змiна курсiв або ж за допомогою компенсацiї можливих збиткiв вiд змiни курсiв за
рахунок паралельних експортно-iмпортних операцiях з валютою.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства
продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для
акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних
операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою
полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом минулого року, та року, що закiнчився 31
грудня 2018р., цiлi, полiтика та процедури Товариства не зазнали змiн.
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою
чисту заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Товариство
включає до складу чистої заборгованостi торгову кредиторську заборгованiсть, та за
розрахунками з оплати працi за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал
включає власний капiтал.
27. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки
необхiдно об?рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки
не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для
аналогiчної заборгованостi. Балансова вартiсть цих боргових зобов'язань приблизно дорiвнює їх
справедливiй вартостi.
Станом на 31 грудня 2018 р та 31 грудня 2017 р. у Товариства вiдсутнi фiнансовi iнструменти
доступнi для продажу.
28. Гiперiнфляцiя
МСФЗ 29 не встановлює абсолютного рiвня, при якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з даним стандартом є питанням судження.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають
таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi:
немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в
нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки
платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або'I перевищує цей
рiвень.
Оскiльки вiдносно 2018 року виконуються не всi критерiї для коригування статей звiтностi на
iндекс iнфляцiї, а частина з них - суб'єктивна, застосування стандарту може бути виключене
самостiйно рiшенням Товариства.
Керiвництво Товариства вирiшило не застосовувати стандарт МСФЗ 29 для
складання
звiтностi за 2018 рiк.
29. Подiї пiсля звiтної дати
За перiод з 01 сiчня 2019 року по дату складання фiнансової звiтностi нiяких суттєвих подiй якi
б вплинули на показники фiнансової звiтностi не вiдбулося.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

8

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

Аудиторська фiрма у формi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Сумикооп-аудит"
30267686
40022, м. Суми, вул. Троїцька, 1
№2033
номер: №319/4, дата: 24.12.2015
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Не змiнюючи нашу думку,
звертаємо увагу на Примiтку 24 до
цiєї фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть
Товариства, як i дiяльнiсть
iнших компанiй в Українi,
зазнає та продовжуватиме
зазнавати у найближчому
майбутньому впливу полiтичної
та економiчної невизначеностi,
що спостерiгається в Українi. Ми
не вносимо подальших застережень
до нашої думки щодо цього аспекту.
номер: 1-А, дата: 21.01.2019
дата початку: 21.01.2019, дата
закінчення: 25.03.2019
25.03.2019
51 000,00

Адресат
Акцiонерам, Наглядовiй радi Приватного акцiонерного
товариства "Сумський завод продовольчих товарiв",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
"Сумський завод продовольчих товарiв" (надалi - "Товариство") вiдображеної в українських

гривнях на 31 грудня 2018 року за фiнансовий рiк, що закiнчився (надалi - "фiнансова
звiтнiсть"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та
звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за
прямим методом) та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2018 року та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
В складi поточних зобов'язань Балансу (звiту про фiнансовий стан) вiдображена
заборгованiсть Товариства перед iноземним постачальником за придбане обладнання iз
строком погашення бiльше дванадцяти мiсяцiв в сумi 17 488 тис. грн. (551 тис. евро по курсу
НБУ на 31.12.2018), яка повинна бути вiдображена в складi довгострокових зобов'язань за
амортизованою вартiстю, у вiдповiдностi до п. 47 МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнка". Ми не можемо визначити необхiдних коригувань показникiв фiнансової звiтностi,
так як Товариством не визначено ставки ефективної ставки вiдсотка, для дисконтування
майбутнiх грошових платежiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 24 до цiєї фiнансової звiтностi.
Дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та
продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та
економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо подальших
застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї про емiтента за 2018 рiк (Рiчний
звiт Товариства), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
Очiкується, що Рiчний звiт Товариства буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути,
чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчним звiтом Товариства, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому

iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого
надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
який мiстить нашу думку.
Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть
для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Мироненко Людмила Василiвна.
Аудитор
сертифiкат серiї А № 005777
виданий 29 квiтня 2004 р.

Л.В. Мироненко

Директор АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"
Макаренко
сертифiкат серiї А № 006551
виданий 29 квiтня 2009 р.

С. М.

Адреса аудитора:
40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10.
25.03.2019

XVI. Твердження щодо річної інформації
Посадовi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента,
стверджують що, наскiльки вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а
також стверджують, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї
про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента . Основними ризиками та
невизначеностями, з якими стикаємось у своїй господарськiй дiяльностi є невизначенiсть
загальноекономiчних перспектив розвитку України.

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

1
28.03.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
29.03.2018

12.04.2018

13.04.2018

07.05.2018
15.05.2018

08.05.2018
16.05.2018

31.07.2018
16.11.2018

01.08.2018
16.11.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

