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базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00375160
4. Місцезнаходження
42350, -, Сумська обл., Сумський район р-н, село Бездрик, вулиця Зарiчна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542)700-494, (0542)700-494
6. Електронна поштова адреса
olivija@olivija.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

26.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.olivija.ua
(адреса сторінки)

27.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 27.04.2017
(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Певнi вiдомостi передбаченi "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 р. за № 2826 не надаються з
наступних причин:
1. Облiгацiї Товариством не випускались.
2. Цiннi папери, iншi нiж акцiї, Товариством не випускалися.
3. Похiднi цiннi папери не випускалися.
4. Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупались. Ранiше викуплених власних акцiй
Товариство не має.
5. Протягом звiтного року рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
прималось.
6. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, тому як Товариство не є фiнансовою
установою.
7. Рiчну фiнансову звiтнiсть складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.
8. Емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
9. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва не було, тому звiт про стан
об'єкта нерухомостi не заповнюється.
10. Випуск iнших, крiм простих iменних акцiй, цiнних паперiв Товариство не здiйснювало. У

зв"язку з цим, iнформацiя про зобов'язання емiтента не мiстить iнформацiї про "Дату
виникнення" та "Дату погашення" зобов'язань: за облiгацiями, за iпотечними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами.
11. Емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв, тому в вiдомостях про
аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi реєстрацiйний номер, срiя та номер, дата видачi та
строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.

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)
231
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. Органи управління підприємства
Органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,
одноосiбний виконавчий орган - Директор.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2) МФО банку
337568
3) Поточний рахунок
26004311729
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
337568
6) Поточний рахунок
26004311729

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манжелей Юлiя Русланiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 171107 12.06.2001 Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвський обл.
4) Рік народження
1970
5) Освіта
н/ вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора ТОВ "К i партнери".
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 виплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 21 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
директора по Харкiвським салонах ТОВ "Зигзаг удачi-Україна", управляючий кафе по
харчуванню та напоях "ПАТ "Готельний комплекс Iнтурист",заступник директора ТОВ "К i
партнери".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биков Геннадiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КО 329681 28.02.2002 Крюкiвський РВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiзична особа-пiдприємець Биков Геннадiй Миколайович
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює контроль та регулювання
дiяльнiстi Товариства та органiзовує роботу Наглядової ради, проводить аналiз дiй щодо
управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Керує роботою
Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради, головує на засiданнях Наглядової ради,
виконує iншi фукцiї для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.За
порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства, може бути притягнутий до дисциплiнарної, майнової, адмiнiстративної

та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства України. Винагорода не
виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 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.
Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазкун Анатолiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 301249 03.01.2002 Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Самозайнята особа-адвокат Мазкун Анатолiй Анатолiйович
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює розгляд правил процедури та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства щодо визначення органiзацiйної структури
Товариства.За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства, може бути притягнутий до дисциплiнарної, майнової,
адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства України.
Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: посадова особа здiйснює iндивiдуальну адвокатську
дiяльнiсть.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ
"Зигзаг удачi-Україна", самозайнята особа-адвокат Мазкун Анатолiй Анатолiйович.
Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцева Марiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 063071 24.09.2009 Червонозаводський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
1984
5) Освіта

вища
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юрисконсульт ТОВ "Будiвельна компанiя БНК"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює розгляд правил процедури та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства щодо визначення органiзацiйної структури
Товариства.За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства, може бути притягнутий до дисциплiнарної, майнової,
адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно вимог чинного законодавства України.
Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 7 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: юрисконсульт ТОВ "Будiвельна компанiя БНК".
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi: юрисконсульт ТОВ
"КД "РАЙЗ", юрисконсульт ТОВ "Будiвельна компанiя БНК".
Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романюк Євген Матвiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 696212 06.08.2004 Київський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв Слобожанщини"
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: органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї,
контролює та перевiряє фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання ним вимог
Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за
достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях
комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або
неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Голова Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв
Слобожанщини".
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
директора з економiки та фiнансiв ТОВ "КД "РАЙЗ", Голова Громадської органiзацiї "Фундацiя

правникiв Слобожанщини", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумський завод продтоварiв".
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2016 припинено повноваження
Голови Ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2016
обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жукова Надiя Дамiрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 578922 05.09.2007 Бiлокуракинський РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юрисконсульт Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв Слобожанщини".
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: бере участь у здiйсненнi перевiрки
щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також каси та майна,
розглядає кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських
документiв.Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що
пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв
несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода не
виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: юрисконсульт Громадської органiзацiї "Фундацiя
правникiв Слобожанщини".
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт
Громадської органiзацiї "Фундацiя правникiв Слобожанщини", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Сумський завод продтоварiв".
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2016 припинено повноваження
члена Ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2016
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилова Ольга Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 104284 17.05.2001 Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
1954
5) Освіта

вища
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Посадова особа є пенсiонером.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи: бере участь в пiдготовцi висновкiв по
рiчним звiтам та балансам Товариства, розглядає результати аудиторських перевiрок. Здiйснює
ревiзiю бухгалтерських документiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та обєктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в
iнших документах, що пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або неналежного
виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.
Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер.
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2016 припинено повноваження
члена Ревiзiйної комiсiї.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротецька Ганна Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 505734 18.07.2012 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
4) Рік народження
1967
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ТОВ "Спецтехстрой"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2015, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки вiдповiдно до посадових iнструкцiй
Товариства та чинного законодавства України. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до
штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя", головний бухгалтер ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВНДIкомпресормаш",
головний
бухгалтер
ТОВ
"Спецтехстрой".
На пiдставi Наказу Директора № 46-к-01580 вiд 14 квiтня 2016 року з пiдстав, передбачених
ст.38 КЗпП за власним бажанням, посадову особу звiльнено з посади головного бухгалтера.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
виконуючий обов"язки головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Едуард Семенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 028014 17.04.2009 Iзюмський МВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Сумський завод продовольчих товарiв", заступник директора з фiнансових питань.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2016, обрано безстроково
9) Опис
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. У разi порушення, невиконання
або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України. Оплата винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад,
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор - ТОВ "Метали i
полiмери", заступник директора - "Змiївський завод металообробних машин", заступник
директора з фiнансових питань - ПАТ "Сумський завод продтоварiв". Посадова особа
призначена на посаду виконуючого обов"язки головного бухгалтера на пiдставi Наказу
Директора № 76 вiд 18 квiтня 2016 року . Посадова особа звiльнена з посади виконуючого
обов"язки головного бухгалтера на пiдставi Наказу Директора № 138-к-01644 вiд 12 серпня
2016 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.
1) Посада
виконуючий обов"язки головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буряченко Тетяна Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 243224 05.08.2004 Ковпакiвський ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi
4) Рік народження
1982
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", заступник головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.08.2016, обрано безстроково
9) Опис
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. У разi порушення, невиконання
або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України. Оплата винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнспектор
податкової служби - Державна податкова iнспекцiя в м.Сумах; головний державний податковий
ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв управлiння податкового контролю Державна податкова iнспекцiя в м.Сумах; головний бухгалтер - ТОВ "АВН-2008"; заступник
головного бухгалтера - ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
Посадова особа призначена на посаду виконуючого обов"язки головного бухгалтера на пiдставi
Наказу Директора № 180 вiд 12 серпня 2016 року. Посадова особа звiльнена з посади
виконуючого обов"язки головного бухгалтера на пiдставi Наказу Директора № 193 вiд 20
вересня 2016 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Алла Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 950012 01.11.2001 Конотопським МРВ УМВС України в Сумськiй областi
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Управлiння працi та соцiального захисту населення Конотопської райдержадмiнiстрацiї,
начальник вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi та господарського обслуговування головний бухгалтер управлiння (звiльнена 10.04.2006).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.09.2016, обрано безстроково
9) Опис
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. У разi порушення, невиконання
або неналежного виконання своїх обовязкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства України. Оплата винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 23 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх
5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
Посадова особа призначена на посаду Головного бухгалтера на пiдставi Наказу Директора №
169-к-01754 вiд 20 вересня 2016 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хамiдова Наталiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 011772 12.09.1995 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
аналiтик з питань фiнансiв, ПАТ "Сумський завод продтоварiв".
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: бере участь у здiйсненнi перевiрки
щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також каси та майна,
розглядає кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських
документiв.Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та обєктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться в висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що
пiдготовленi нею. У разi порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обовязкiв
несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Винагорода не
виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах:не обiймає. Станом на 31.12.2016 займає посаду в
ПАТ "Сумський завод продтоварiв" - аналiтик з питань фiнансiв.
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. На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд
19.05.2016 обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Директор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Манжелей Юлiя
Русланiвна

Голова Наглядової
ради

Биков Геннадiй
Миколайович

Член Наглядової
ради

Мазкун Анатолiй
Анатолiйович

Член Наглядової
ради

Зайцева Марiя
Олександрiвна

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Романюк Євген
Матвiйович

Член Ревiзiйної
комiсiї

Жукова Надiя
Дамiрiвна

Член Ревiзiйної
комiсiї

Гаврилова Ольга
Вiкторiвна

Головний
бухгалтер

Коротецька Ганна
Олександрiвна

виконуючий
обов"язки
головного
бухгалтера
виконуючий
обов"язки
головного

Карпенко Едуард
Семенович
Буряченко Тетяна
Миколаївна

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
МН 171107 12.06.2001
Комiнтернiвським РВХМУ
УМВСУ в Харкiвський обл.
КО 329681 28.02.2002
Крюкiвський РВ УМВС України
в Полтавськiй областi
МН 301249 03.01.2002
Комiнтернiвський РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй областi
МТ 063071 24.09.2009
Червонозаводський РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй областi
МН 696212 06.08.2004
Київський МВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi
ЕН 578922 05.09.2007
Бiлокуракинський РВ УМВС
України в Луганськiй областi
МН 104284 17.05.2001
Комiнтернiвський РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй областi
МВ 505734 18.07.2012
Ковпакiвський РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi
МТ 028014 17.04.2009 Iзюмський
МВ ГУМВС України в
Харкiвськiй областi
МВ 243224 05.08.2004
Ковпакiвський ВМ СМВ УМВС
України в Сумськiй областi

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

40 018 08
5

95,7177

40 018
085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 626 484

3,89

1 626 4
84

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

бухгалтера
Головний
бухгалтер

Марченко Алла
Миколаївна

член Ревiзiйної
комiсiї

Хамiдова Наталiя
Олександрiвна

МА 950012 01.11.2001
Конотопським МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
КН 011772 12.09.1995 Київським
РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй областi
Усього

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 644 56
9

99,6077

41 644
569

0

0

0

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

Найменування юридичної
особи

дн

40 018 08
5

95,7177

40 018 08
5

95,7177

96,09436

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

дн

дн, дн, дн р-н, дн, дн

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Биков Геннадiй Миколайович

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
0
Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
96,09436

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт
КО 329681
28.02.2002
Крюкiвський РВ
УМВС України в
Полтавськiй областi
Усього

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

0

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

0
0
Кількість за видами акцій

Привілей
овані на
пред'явн
ика
0

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

40 018 08
5

0

0

0

40 018 08
5

0

0

0

Прості
іменні

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
19.05.2017
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання 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 2015 рiк. 5.
Визначення
напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за
звiтний перiод. 7.
Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод. 8.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
9.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
10.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Директора. 11.
Затвердження рiчного звiту Товариства. 12.Про розподiл прибутку i збиткiв
Товариства. 13.Схвалення значних правочинiв, укладених з моменту попереднiх
зборiв. 14.Про надання попереднього схвалення на укладання значних правочинiв
ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ". 15.Про попереднє схвалення
значних правочинiв з придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду
ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" об'єктiв нерухомостi. 16.Про
попереднє схвалення значних правочинiв iз залучення кредитних коштiв ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ". 17.Про попереднє схвалення значних
правочинiв iз укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" договорiв
лiзингу. 18.Про попереднє схвалення значних правочинiв iз забезпечення
зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ". 19.Про
попереднє схвалення надання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
благодiйної допомоги. 20.Про змiну типу та найменування Товариства. 21.
Внесення змiн до Статуту Товариства. 22.Про скасування Положення про
Наглядову Раду Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства. 23.
Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 24.Про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 25.Затвердження умов договорiв з
членами Ревiзiйної комiсiї. 26.Надання повноважень на укладання договорiв вiд
iменi Товариства з членами Ревiзiйної комiсiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: до перелiку
питань порядку денного пропозицiї не надавалися.
За результатами розгляду питань порядку денного вирiшено:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Шахова Юлiя Олександрiвна,
Давидов Сергiй Васильович, Нелюдимова Юлiя Володимирiвна. Обрати
Головою Лiчильної комiсiї Давидова Сергiя Васильовича. 2. Обрати секретарем
Зборiв Негреба Iрину Iванiвну. 3. Затвердити запропонований регламент
проведення рiчних загальних зборiв Товариства. 4. Затвердити звiт Директора про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 5. Не змiнювати
визначенi на 2015 рiк основнi напрямки дiяльностi Товариства. 6. Затвердити звiт
та висновки Ревiзiйної комiсiї за звiтнiй перiод. 7. Затвердити Звiт Наглядової
ради про роботу за звiтнiй перiод. 8. Визнати дiяльнiсть Наглядової ради
задовiльною. 9. Визнати дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. 10.
Визнати дiяльнiсть Директора Товариства задовiльною. 11. Затвердити рiчний
звiт ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" за 2015 р. 12. Нерозподiлений
прибуток не розподiляти i направити на розвиток Товариства. Дивiденди не
нараховувати та не сплачувати. 13. Схвалити усi значнi правочини, що були
укладенi з моменту попереднiх зборiв. 14. Попередньо надати Директору
Товариства згоду на укладання будь-яких значних правочинiв ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного
року з дати прийняття такого рiшення, граничною сукупною вартiстю - 950 млн.
грн.
15. Попередньо надати згоду на вчинення
Директором значних

правочинiв з придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" об'єктiв нерухомостi, якi можуть
вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення,
граничною сукупною вартiстю - 100 млн. грн. Надати право пiдпису вiдповiдних
договорiв придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду об'єктiв
нерухомостi та майна Директору ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
16. Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинiв iз
залучення кредитних коштiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", якi
можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, граничною сукупною вартiстю - 100 млн. грн. Надати право Директору
ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" на власний розсуд визначити
умови кредитування в ПАТ "КРЕДОБАНК" або iншiй банкiвськiй чи фiнансовiй
установi, подати необхiдний пакет документiв для прийняття банком або
вiдповiдною установою рiшення щодо можливостi кредитування, а також
уповноважити Директора на пiдписання кредитних договорiв, договорiв iпотеки
(застави) з банком або вiдповiдною установою та в разi необхiдностi договорiв
страхування. 17. Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних
правочинiв iз укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" договорiв
лiзингу, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення, граничною сукупною вартiстю - 50 млн. грн. 18.
Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинiв iз
забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ", якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, граничною сукупною вартiстю - 200 млн. грн.
19. Попередньо надати згоду Директору Товариства, на пiдписання договорiв на
участь в благодiйних акцiях та проектах iз видiленням
для участi у
благодiйництвi продукцiї власного виробництва Товариства та/або грошових
коштiв в обсягах, що не перевищують 10 % вiд вартостi товарообiгу Товариства за
2015 рiк. 20. 1. Змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
2. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"; - росiйською - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СУМСКОЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ"; - англiйською
мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SUMY PLANT FOODSTUFFS". 3.
Затвердити нову скорочену назву Товариства: - українською - ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"; - росiйською - ЧАО "СУМСКОЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРОВ"; - англiйською мовою: PJSC "SUMY PLANT FOODSTUFFS".
21. 1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту
Товариства.
2. Доручити Директору Товариства Манжелей Юлiї Русланiвнi пiдписати Статут
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" в новiй редакцiї. 3. Виконавчому органу
забезпечити надання документiв для проведення державної реєстрацiї нової
редакцiї статуту Товариства. 22. Скасувати Положення про Наглядову Раду
Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 23. Припинити
повноваження Ревiзiйної комiсiї у повному складi. 24. Обрати Ревiзiйну комiсiю
Товариства в наступному складi: Романюк Євген Матвiйович,
Жукова Надiя Дамiрiвна, Хамiдова Наталiя Олександрiвна. 25. Затвердити умови
договорiв, що будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї. 26. Надати
Директору Товариства Манжелей Ю.Р. повноваження на укладання договорiв вiд
iменi Товариства з членами Ревiзiйної комiсiї.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
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 звытного року не здiйснювалась.

XII. 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
21 095
81 493
11 547
34 181
8 721
43 396
503
3 580
0
0
324
336
11

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,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
21 095
81 493
11 547
34 181
8 721
43 396
503
3 580
0
0
324
336
11

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
11
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
21 106
81 493
0
0
21 106
81 493
До складу основних засобiв (за залишковою вартiстю) включено
основнi засоби (р. 1010 Балансу - звiту про фiнансовий стан). В 2016
роцi Товариством змiнено облiкову полiтику, щодо вiдображення
вартостi основних засобiв в фiнансовiй звiтностi та обрано модель
переоцiнки.
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, Ступiнь зносу - 35%. Ступiнь
використання 90%. Обмежень у використаннi немає. Збiльшення
вартостi зумовлено модернiзацiєю iснуючих будiвель та споруд.
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2016 складає 242 115 тис.грн.,
накопичена амортизацiя - 207 934 тис.грн.
Машини i обладнання - 2-30 рокiв, Ступiнь зносу - 41%. Ступiнь
використання 30 %. Машини та обладнання використовуються для
власних потреб пiдприємства. Обмежень у використаннi немає.
Збiльшення вартостi зумовлено придбанням нових машин та
обладнання та модернiзацiєю iснуючого обладнання. Первiсна вартiсть
станом на 31.12.2016 складає 858 203 тис.грн., накопичена амортизацiя
- 814 807 тис.грн..
Транспортнi засоби - 7 рокiв, Ступiнь зносу - 82%. Ступiнь
використання 94%. Обмежень у використаннi немає. Збiльшення
вартостi зумовлено придбанням транспортних засобiв та частковою їх
модернiзацiєю. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2016 складає 631 340
тис.грн., накопичена амортизацiя - 627 760 тис.грн..
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення
будiвництва i вводу в експлуатацiю. Нематерiальнi активи за вартiстю

придбання на звiтну дату балансу складають 143 тис. грн. Накопичений
знос - 2 тис. грн., вiдповiдно, залишкова вартiсть - 141 тис. грн. До
нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення та технiчнi
умови. Обмежень у використаннi немає. Первiсна вартiсть основних
засобiв станом на 31.12.2016 складає1 732 300 тис.грн., знос станом на
31.12.2016 складає 1 650 807 тис.грн.
Залишкова вартiсть станом на
31.12.2016 складає 81 493 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
73 247
18 535
(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
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 перiодiвДовгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i
платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (73247 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (10452 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини
статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Ощадбанк"
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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
3 200

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

21.11.2014
X

3 200
0

23
X

21.11.2017
X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

Дата
виникнення

X

Дата
погашення
X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

0

X

X

32

X

X

X

0

X

X

X
X

X

48 517
X
X
51 749
X
X
Iншi
зобов'язання
включають:
заборгованiсть
за
довгостроковими зобов'язаннями - 14131 тис. грн.,
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 5019 тис грн.,
заборгованiсть зi страхування - 45 тис грн, заборгованiсть з
оплати працi - 288 тис грн., зобов'язання з одержаних авансiв 3459 тис. грн., поточнi забезпечення - 1082 тис.грн., iншi
поточнi зобов'язання - 24493 тис.грн.

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

2

3

Основні
види
продукції
2
Олiя
соняшникова
нерафiнована
Олiя
рафiнована
дезодорована
виморожена
Олiя в
пляшках

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
7 162 тн

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
4 345 тн
78259
54

4
108085

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
59

2 014 тн

32224

18

623 тн

12505

9

1 340 тис.шт.

25863

14

1 373 тис. шт.

33562

23

у грошовій формі
(тис.грн)

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
87,5

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
19.05.2016

3
950 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
45 199

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
2 101,81

Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення;
Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 950 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2101,81%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.
2
19.05.2016
100 000
45 199
221,24
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: правочини з придбання, вiдчуження, передання та отримання в оренду ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" об'єктiв нерухомостi, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення;
Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 221,24%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.
3
19.05.2016
100 000
45 199
221,24
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: правочини iз залучення кредитних коштiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", якi
можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення;

Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 221,24%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.
4
19.05.2016
50 000
45 199
110,62
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: правочини iз укладання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" договорiв лiзингу, якi
можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення;
Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 110,62%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.
5
19.05.2016
200 000
45 199
442,49
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: правочини iз забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ", якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення;
Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 442,49%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.
6
19.05.2016
18 148
45 199
40,15
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину: 19.05.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ";
Характер правочинiв: правочини на участь в благодiйних акцiях та проектах;
Ринкова вартостi майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: на дату
прийняття рiшення ринкова вартостi майна/послуг не визначена;
Гранична сукупна вартость правочину: 18148 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 40,15%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 644 569 простих iменних акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> - 41 644 569 голосiв, <проти> - 0 голосiв.

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1
1

2
07.09.2016

3
4 500

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
45 199

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
9,956

Опис:
07.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Биковим Геннадiєм
Миколайовичем. Ознаки заiнтересованостi: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ" та
акцiонером,
який
володiє 95.7177 вiдсотками акцiй ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 9,956%.
2

16.09.2016

4 500

45 199

9,956

Опис:
16.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Мазкуном Анатолiєм
Анатолiйовичем. Ознаки заiнтересованостi: Мазкун А.А. є членом Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 9,956%.
3

23.09.2016

4 500

45 199

9,956

Опис:
23.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Зайцевою Марiєю
Олександрiвною. Ознаки заiнтересованостi: Зайцева М.О. є членом Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 9,956%.
4

11.10.2016

4 500

45 199

9,956

Опис:
11.10.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Мазкуном Анатолiєм
Анатолiйовичем. Ознаки заiнтересованостi: Мазкун А.А. є членом Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 9,956%.
5

25.10.2016

2 700

45 199

5,973

Опис:
25.10.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Мазкуном Анатолiєм
Анатолiйовичем. Ознаки заiнтересованостi: Мазкун А.А. є членом Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства: 2700 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 5,973%.
6
21.12.2016
1 500
45 199
3,31
Опис:
21.12.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Биковим Геннадiєм
Миколайовичем. Ознаки заiнтересованостi: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ" та акцiонером, який володiє 95.7177 вiдсотками акцiй ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства: 1500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 3,31%.
7
21.12.2016
1 500
45 199
3,31
Опис:
21.12.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Биковим Геннадiєм
Миколайовичем. Ознаки заiнтересованостi: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ" та акцiонером, який володiє 95.7177 вiдсотками акцiй ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства: 1500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 3,31%..
8
21.12.2016
1 100
45 199
2,43
Опис:
21.12.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ" (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Биковим Геннадiєм
Миколайовичем. Ознаки заiнтересованостi: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ" та акцiонером, який володiє 95.7177 вiдсотками акцiй ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства: 1100 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 2,43%.

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

1
05.02.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
08.02.2016

14.04.2016

15.04.2016

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2016
19.05.2016
12.08.2016
07.09.2016

19.04.2016
20.05.2016
15.08.2016
08.09.2016

07.09.2016
07.09.2016

12.09.2016
12.09.2016

16.09.2016

19.09.2016

20.09.2016
23.09.2016

21.09.2016
23.09.2016

11.10.2016

12.10.2016

25.10.2016

26.10.2016
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
1
0
2
2015
2
1
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
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 ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
2
0
0
1
1
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
Наглядова рада не проводила самооцiнку.
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
дн
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 15
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтети не створенi.
Інше (запишіть)
дн
Інформація щодо
дн
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
дн
(запишіть)

Ні
X
X
X

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

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
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
(запишіть)
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? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
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 відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
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
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Товариство не має внутрiшнiх положень.

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
надаються
Копії
я
оприлюдн
для
докумен розміщуєт
Інформація
юється в ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
загальнод
ня
надають
власній
ться на
оступній
безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
інформаці
ньо в
запит
торінці
зборах
йній базі
акціонерно акціонер акціонерн
даних
му
а
ого
НКЦПФР товаристві
товариства
про ринок

цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
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

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
дн
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Ні
X

X
X

Інше
(запишіть)

дн

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
дн
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
дн
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
дн
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: дн
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: дн
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
дн

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
дн
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
дн
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
дн
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
дн
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
дн

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
дн
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
дн
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
дн
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
дн
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
дн
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
дн
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
дн
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
дн
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
дн
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
дн
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
дн
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
дн
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
дн

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
дн
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
дн
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
дн

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВАРИСТВО З
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
ОБМЕЖЕНОЮ
аудитора - фізичної особи - підприємця)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "
ЕККАУНТ "
30778330
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01004, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Червоноармiйська, будинок 42,
аудитора
квартира 5
№2319, 23.02.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер -, серія -,
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до номер -, дата видачі , строк дії
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
01.01.16-31.12.16
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

Підприємство

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

Дата

КОДИ
31.12.2016

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: 231
Адреса, телефон: 42350 село Бездрик, вулиця Зарiчна, 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 31.12.2016 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

0
0
(0)
0
21 095
34 270
( 13 175 )
11
80
( 69 )
0
0
(0)

141
143
(2)
0
81 493
1 732 300
( 1 650 807 )
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

21 106

81 634

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

12 599
4 646
5 411
2 540
2
0
0
0

28 021
6 630
19 196
2 149
46
0
0
0

1125

3 608

2 909

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

1 485
4 869
273
0
0
0
0
223
17
206
1 308
0

792
7 797
312
0
0
0
0
641
54
587
2
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1
24 093

0
0
0
0
0
40 162

1200

0

0

1300

45 199

121 796

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
0
0
0
0
113
7 970
(0)
(0)
0

10 452
0
54 564
0
0
0
113
8 118
(0)
(0)
0

Код
рядка

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

Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер

Марченко А.М.

1495

18 535

73 247

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
3 200
12 761
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
15 961

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

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

0
6 333
54
0
87
213
848
0
0
0
870
0
0
2 298
10 703

14 131
5 019
32
0
45
288
3 459
0
0
0
1 082
0
0
24 493
48 549

1700

0

0

1800
1900

0
45 199

0
121 796

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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

146 042

150 080

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 140 184 )
(0)

( 144 327 )
(0)

2090

5 858

5 753

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
26 782

0
0
0
31 405

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 793 )
( 6 720 )
( 26 681 )

( 2 958 )
( 6 716 )
( 31 509 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 3 554 )
0

( 4 025 )
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

12
4 430
0
( 670 )
(0)
( 70 )
0

49
5
0
( 2 225 )
(0)
( 329 )
0

2290

148

0

2295
2300

(0)
0

( 6 525 )
0

2305

0

0

2350

148

0

2355

(0)

( 6 525 )

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
54 564
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
54 564

0
0

(0)

(0)

54 564
54 712

0
-6 525

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
166 373
Витрати на оплату праці
2505
6 829
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 527
Амортизація
2515
1 708
Інші операційні витрати
2520
7 494
Разом
2550
183 931
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
175 390
6 004
2 090
1 720
7 127
192 331
За аналогічний
період
попереднього
року
4
41 808 440
41 808 440

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

Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер

Марченко А.М.

2610

0,003540

-0,156070

2615

0,003540

-0,156070

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРIВ"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 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

104 651
1 947
1 947
0
0
105 459
1 534

103 040
239
239
99
0
113 298
1 475

3025

0

49

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
395

0
0
0
0
0
15 030

3100
3105
3110
3115
3116

( 105 538 )
( 5 649 )
( 1 554 )
( 1 707 )
( 51 )

( 64 463 )
( 5 176 )
( 2 543 )
( 988 )
( 559 )

3117

(0)

(0)

3118

( 1 656 )

( 429 )

3135
3140
3145

( 119 719 )
( 2 818 )
(0)

( 129 977 )
( 2 293 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 882 )
-23 881

( 23 941 )
( 4 796 )
-947

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер

Марченко А.М.

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

12
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
12

(0)
0

3300
3305

0
24 800

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 670 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 2 225 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
24 130
261
223
157
641

(0)
-2 225
-3 172
1 885
1 510
223

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

00375160

Звіт про власний капітал
За 2016 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
0
0

5
0
0

6
113
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
7 970
0

4010
4090
4095

0
0
10 452

0
0
0

0
0
0

0
0
113

4100

0

0

0

4110

0

54 564

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
18 535
0

0
0
7 970

0
0
0

0
0
0

0
0
18 535

0

148

0

0

148

0

0

0

0

0

54 564

0

0

0

0

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
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
10 452

54 564
54 564

0
0

0
113

148
8 118

0
0

0
0

54 712
73 247

Керівник

Манжелей Ю.Р.

Головний бухгалтер

Марченко А.М.

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, Директор,
Ревiзiйна комiсiя.
Юридична адреса та мiсцезнаходження Товариства: 42350, Сумська область. Сумський район,
с. Бездрик, вул. Зарiчна, буд.1
Дочiрнi пiдприємства у ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" вiдсутнi. Товариство не
входить до складу будь - яких об'єднань.
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.
Кiлькiсть працiвникiв Товариства станом на 31 грудня 2016 р. складає 231 осiб (станом на 31
грудня 2015 р. - 249 особа).
Станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р., враховуючи кiлькiсть акцiй в оборотi,
акцiонерами Товариства були:
Найменування
31.12.2016
31.12.2015
Фiзична особа
97% 97%
Iншi 3%
3%
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Директором Товариства 14.03.2017 р.
2. Основа для складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова
звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."),
якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть
В вiдповiдностi з нормами статтi 12 Закону України Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть "Застосування мiжнародних стандартiв" Товариством, першим роком
прийняття МСФЗ, опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та

iнтерпретацiй, опублiкованих Комiтетом з тлумачення мiжнародної фiнансової звiтностi
РМСБО, та iнтерпретацiй Постiйного комiтету з iнтерпретацiй, затверджених Комiтетом з
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що залишалися чинними, обрано рiк, що
закiнчувався 31 грудня 2012 p.
Для складання фiнансової звiтностi Товариство
використовує виключно
МСФЗ, якi
опублiкованi на офiцiйному веб - сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Ця фiнансова звiтнiсть складена, як повний пакет фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31
грудня 2016 року. У фiнансовiй звiтностi подана порiвняльна iнформацiя, як цього вимагають
МСФЗ.
Товариством застосовано унiфiкованi бухгалтерськi принципи згiдно з МСФЗ на початок
перiоду на дату переходу та протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансовiй
звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ.
Цi принципи облiкової полiтики вiдповiдають кожному МСФЗ, що дiяв на звiтну дату повної
фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ (на 31 грудня 2016 року).
Безперервнiсть дiяльностi
За 2016 рiк Товариством отриманий чистий прибуток в сумi 148 тис. грн. Розмiр чистих активiв
Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 73 245 тис. грн. та перевищує розмiр статутного
капiталу на 62 795 тис. грн.
Товариством одержане вiд'ємне значення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi в сумi 23 881тис. грн., та позитивне значення чистого руху грошових коштiв вiд
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в сумi 24 142 тис. грн., чистий рух за звiтний перiод склав
261 тис. грн. Поточнi зобов'язання Товариства перевищують поточнi активи на 8 387 тис. грн.
Аналiз платоспроможностi Товариства показує, що його борги не можуть бути сплаченi негайно,
iснує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв.
Товариством в 2014 роцi був залучений процентний банкiвський кредит в сумi 3 200 тис. грн.,
строк погашення якого настає в 2017 роцi. Також Товариством були залученi поворотнi
фiнансовi допомоги (позики) безпроцентнi, строк погашення яких настає в 2017 роцi, та щодо
яких Товариство має впевненiсть у продовженнi термiну погашення щонайменше на 12
календарних мiсяцiв.
На 2017 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.
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.
4. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому
звiтному роцi, крiм змiни облiкової полiтики щодо переходу на модель переоцiнки основних
засобiв. Товариством в 2016 р. здiйснено перше застосування переоцiнки основних засобiв, що у
вiдповiдностi до п. 19 МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" не
потребує ретроспективного застосування.
5. Основнi принципи облiкової полiтики
5.1. 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.
Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного
використання.
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.
5.2. Основнi засоби
В 2016 роцi Товариством змiнено облiкову полiтику, щодо вiдображення вартостi основних
засобiв в фiнансовiй звiтностi та обрано модель переоцiнки. Товариством була проведена оцiнка
iз залученням незалежного оцiнювача Педченка Андрiя Миколайовича (сертифiкат суб'єкта
оцiночної дiяльностi № 972/16 вiд 02.12.2016).
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.
5.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається 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.
5.4. 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.
5.5. 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 прибутки та збитки 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.
5.6. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
5.6.1 Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити
та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi
для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при
первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх
справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у
строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї
на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство
бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть та позики.
Станом на 31 грудня 2016 р. та попереднi звiтнi дати Товариство не класифiкувало жодних
фiнансових активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку, чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на
активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсного визнання такi
фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про фiнансовi

результати у складi фiнансових витрат. Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у
звiтi про фiнансовi результати у складi фiнансових витрат.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу припиняється у випадку:
закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на
себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
суттєвої затримки, або Товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або
Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу,
але передало контроль над цим активом.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення
корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi
ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного
визнання активу, i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно
визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що
позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують
зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової
реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї,
помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi
прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Спочатку Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення
корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або
сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У
випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового
активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв
з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється
на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на
предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток
вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на
сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та приведеною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Приведена вартiсть очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим
активом. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, та сума
збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Процентнi доходи нараховуються на основi
зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення
корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про
прибутки та збитки. Вiдповiдний резерв списується, коли вже немає реальної перспективи
вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано
Товариству. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi
знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля
визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення
корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання
пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про фiнансовi результати кредитуються.
5.6.2 Фiнансовi зобов'язання

Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi зобов'язання, переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
кредити та позики, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування
при ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового зобов'язання при
первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю
плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (для кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредити, позики, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть.
Процентнi кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у
звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов'язань припиняється, а також у процесi
амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у складi фiнансових
витрат у звiтi про фiнансовi результати.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань таким чином залежить вiд їх класифiкацiї.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах
або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про прибутки та збитки.
5.6.3 Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню у
балансi тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i
одночасно з цим погасити зобов'язання.
5.6.4 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань
дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких
позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на
ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають
використання нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть
iншого iнструменту, аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi
моделi оцiнки.
5.7. 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.
5.8. 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.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. 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.
5.12. 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 Групи 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.
5.13. 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 2016 роцi складала 41 808 440 штук.
Змiн в кiлькостi акцiй протягом 2016 року не вiдбувалось. В 2015 роцi вiдбулось приватне
розмiщення 40 000 000 простих iменних акцiй.
5.14. Стандарти, що були опублiкованi, але ще не набули чинностi та не були застосованi
достроково
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена модель
облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв на основi
очiкуваних збиткiв.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2018 р. Керiвництво оцiнює
характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї". В стандарт внесенi нижченаведенi
змiни.
o Суттєвiсть. Поправки роз'яснюють, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом
агрегування або шляхом подання несуттєвої iнформацiї, iстотнiсть розглядається стосовно всiх
компонентiв фiнансової звiтностi, i навiть якщо стандарт вимагає конкретного розкриття,
необхiдно враховувати його iстотнiсть.
o Звiт про фiнансовий стан i звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Поправки включають роз'яснення щодо того, що список статей звiтностi, який повинен бути
представлений в даних фiнансових звiтах, може бути деталiзований або агрегований в
залежностi вiд ситуацiї, а також передбачають додатковi iнструкцiї за поданням промiжних
пiдсумкiв в цих звiтах i роз'яснюють, що частка органiзацiї в асоцiйованих органiзацiй або
спiльних пiдприємств, що враховуються методом пайової участi, повинна бути представлена в
сукупностi з єдиною статтею звiтностi виходячи з того, чи буде вона рекласифiкована в
прибуток або збиток згодом.
o всi активи i зобов'язання, залишки та операцiї повиннi вiдповiдати всiм iншим стандартам
МСФЗ, щоб залишки по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць вiдображали вплив тарифного
регулювання тiльки за умови дотримання iнших стандартiв МСФЗ;
o зробленi вiдповiднi розкриття, щоб (а) дозволити користувачам оцiнити характер певного
режиму тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики i (b) допомогти користувачам
зрозумiти, яким чином залишки по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць визнаються i
оцiнюються спочатку i згодом.
Промiжний стандарт застосовується лише при первинному застосуваннi МСФЗ i, отже, повинен
застосовуватися одночасно з застосуванням органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Застосування цього стандарту є необов'язковим,
i цей стандарт може застосовуватися при складаннi першої фiнансової звiтностi, яку фiнансова
установа пiдготувала вiдповiдно до МСФЗ, щодо перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року.
Зазначенi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" поправки внесенi з метою використання керiвництвом МСФЗ (IFRS) 5 для випадкiв, в яких
органiзацiя перекласифiкує актив з категорiї призначених для продажу в категорiю призначених
для розподiлу власникам i навпаки, i для випадкiв, коли припиняється облiк активiв,
призначених для розподiлу власникам.
Зазначенi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - поправки здiйсненi з метою
надання додаткових iнструкцiй для роз'яснення того, чи означає наявнiсть договору на
обслуговування подальшу участь в переданому активi для цiлей визначення необхiдного
розкриття iнформацiї, а також з метою роз'яснення застосовностi поправок до МСФЗ (IFRS) 7
щодо розкриття iнформацiї за взаємозалiком в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.
Зазначенi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування
виключення з вимоги про консолiдацiю".
Поправки вносять змiни, спрямованi на роз'яснення нижченаведеного:
o Виключення з вимоги про складання консолiдованої фiнансової звiтностi щодо промiжної
материнської органiзацiї передбачено для материнської органiзацiї, яка сама є дочiрньою
органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi дочiрнi
органiзацiї за справедливою вартiстю.
o Не потрiбно консолiдувати дочiрню органiзацiю, яка надає послуги, пов'язанi з iнвестицiйною
дiяльнiстю материнської органiзацiї, якщо сама дочiрня органiзацiя є iнвестицiйною
органiзацiєю.
o При використаннi методу участi в капiталi неiнвестицiйної органiзацiєю-iнвестором щодо
iнвестицiйної органiзацiї - об'єкта iнвестицiй (асоцiйованого пiдприємства або спiльного
пiдприємства), неiнвестицiйний органiзацiя-iнвестор може використовувати оцiнку за
справедливою вартiстю, яка застосовується асоцiйованою органiзацiєю або спiльним
пiдприємством щодо частки в дочiрнiх органiзацiях.
o Iнвестицiйна органiзацiя, яка оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю,
розкриває iнформацiю щодо iнвестицiйних органiзацiй вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 12.
Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Облiк придбань частки участi в спiльних операцiях"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 роз'яснюють, що органiзацiя, яка набуває частку участi в спiльних
операцiях, чия дiяльнiсть представляє собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3,
повинна застосовувати всi принципи для облiку об'єднання бiзнесiв, передбаченi МСФЗ (IFRS) 3
i iншими МСФЗ, за винятком принципiв, що суперечать вказiвкам МСФЗ (IFRS) 11. Вiдповiдно,
учасник спiльних операцiй, який є покупцем такої частки, повинен:
o оцiнити за справедливою вартiстю бiльшiсть iдентифiкованих активiв i зобов'язань;
o визнати витрати, пов'язанi з придбанням, як витрати (за винятком витрат на випуск боргових
або пайових цiнних паперiв);
o визнати вiдкладенi податки;
o визнати гудвiл або прибуток вiд вигiдного придбання;
o провести тестування на знецiнення щодо генеруючих грошовi потоки одиниць, до яких був
розподiлений гудвiл;
o розкрити необхiдну iнформацiю, що стосується операцiй з об'єднання бiзнесiв. Поправки
застосовуються до придбання частки в iснуючих спiльних операцiях, а також до придбання
частки в спiльних операцiях при їх формуваннi, за винятком тих випадкiв, коли формування

спiльних операцiй збiгається з формуванням бiзнесу.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
У МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" були
також внесенi поправки для розширення списку звiльнень щодо облiку об'єднання бiзнесiв,
таким чином даний список тепер включає минулi придбання частки в спiльних операцiях, чия
дiяльнiсть представляє собою бiзнес. Поправки застосовуються перспективно.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" щодо дiяльностi, яка пiдлягає
тарифному регулюванню, для органiзацiй, якi застосовують МСФЗ вперше, якщо:
o уповноважений орган має право встановити обов'язковi для покупцiв тарифи;
o цiна, встановлена регуляторними органами ( "регульований тариф"), передбачає
вiдшкодування витрат, специфiчних для органiзацiї, вiдшкодування яких закладено в
регульований тариф. Промiжний стандарт дозволяє органiзацiям продовжувати визнавати
залишки по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць згiдно з поточними ОПБУ при переходi на
МСФЗ за умови, що:
o рахунки вiдкладених тарифних рiзниць вiдображенi окремою статтею в звiтi про фiнансовий
стан, а рух вiдображено окремою статтею в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд;
o залишки, що вiдображають вплив тарифного регулювання, описанi як "дебетовi залишки по
рахунках вiдкладених тарифних рiзниць" i "кредитовi залишки по рахунках вiдкладених
тарифних рiзниць".
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 вимагають застосування методу амортизацiї, який вiдображає
очiкувану форму споживання майбутнiх економiчних вигод вiд активу. Найбiльш поширенi такi
методи: лiнiйний метод, метод зменшення залишку та метод списання вартостi пропорцiйно
обсягу продукцiї. Поправки до МСФЗ (IAS) 16:
o пояснюють, що застосування методу амортизацiї, заснованого виключно на виручцi, що
генерується в результатi дiяльностi, в якiй задiяний актив, неприпустимо. Це обумовлено тим,
що даний пiдхiд вiдображає особливостi генерування економiчних вигод, що виникають в
результатi дiяльностi, частиною якої є актив, а не передбачуванi особливостi споживання
майбутнiх економiчних вигод, одержуваних вiд активу. Поправки до МСФЗ (IAS) 38:
o встановлюють спростовне припущення, що метод амортизацiї, що базується на виручцi, щодо
нематерiальних активiв є неприпустимим з тих же причин, якi вказанi в МСФЗ (IAS) 16.
Проте iснують обмеженi випадки, коли дане припущення може бути спростовано:
o нематерiальнi активи вираженi як оцiнка виручки (переважаючим обмежуючим фактором,
властивим нематерiальному активу, є досягнення порогового значення виручки);
o можна продемонструвати, що виручка i споживання економiчних вигод вiд нематерiального
активу в надзвичайно взаємопов'язанi (споживання нематерiального активу безпосередньо
пов'язано з виручкою, що генерується при використаннi активу). Поправки в обох стандартах
також мiстять iнструкцiї щодо того, що очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу може
вказувати на збiльшення норми споживання майбутнiх економiчних вигод вiд даного активу.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах". Змiни дозволяють
пiдприємствам та органiзацiям, яким на цей час необхiдно складати два комплекти окремої
фiнансової звiтностi (один комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiсцевого
законодавства, яке вимагає застосування методу участi в капiталi, iнший комплект з метою
вiдповiдностi вимогам МСФЗ (IAS) 27), вiдповiдати одночасно вимогам мiсцевого
законодавства та МСФЗ (IAS) 27, складаючи всього один комплект звiтностi. Змiни також
анулюють вимога пiдготовки двох комплектiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ при
переходi на облiк згiдно з МСФЗ.

Поправки дозволяють органiзацiї враховувати iнвестицiї в дочiрнi органiзацiї, спiльнi
пiдприємства або асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах:
o за фактичною вартiстю,
o вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (або МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi
iнструменти: Визнання та оцiнка" для органiзацiй, якi ще не прийняли МСФЗ (IFRS) 9);
o з використанням методу участi в капiталi, як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства".
Для кожної категорiї iнвестицiй повинен застосовуватися єдиний порядок облiку. Поправки
також мiстять вказiвку на те, що якщо материнська органiзацiя перестає бути iнвестицiйної
органiзацiєю або стає iнвестицiйної органiзацiєю, вона повинна враховувати цю змiну з дати
змiни статусу органiзацiї.
На додаток до поправок до МСФЗ (IAS) 27 внесенi наступнi поправки до МСФЗ (IAS) 28, щоб
уникнути потенцiйних конфлiктiв з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Поправки
застосовуються ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в
облiкових оцiнках та помилки".
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" - поправки здiйснено з метою роз'яснення того, що
високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки
дисконтування виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, повиннi бути в тiй же валютi, що й
винагороди, належнi до сплати в майбутньому (таким чином, глибина ринку щодо
високоякiсних корпоративних облiгацiй повинна бути оцiнена на рiвнi окремої валюти).
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - надають роз'яснення значення "в iншому
компонентi промiжного фiнансового звiту" i додавання вимоги про перехреснi посилання.
Товариство вважає, що вступ в силу зазначених стандартiв не здiйснить суттєвого впливу в
майбутньому на фiнансову звiтнiсть.
6. Нематерiальнi активи, 1000, 1001,1002 Балансу
Вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2016 р.
(У тисячах гривень) Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть
143
Накопичена амортизацiя
(2)
Залишкова (балансова) вартiсть 141
Нематерiальнi активи за вартiстю придбання на звiтну дату балансу складають 143тис. грн.
Накопичений знос - 2 тис. грн., вiдповiдно, залишкова вартiсть - 141 тис. грн. До нематерiальних
активiв вiднесено програмне забезпечення та технiчнi умови.
7. Основнi засоби, 1010, 1011, 1012 Балансу
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2016 року були такими, по залишковiй
вартостi:
Показники Будинки та споруди Машини
та обладнання
Транспортнi
засоби Iнструмент та приладдя Iншi Всього
Вартiсть станом
на 31.12.2015
11 547
8 721
503
267
57
21 095
Надiйшло (модернiзовано) 41
6 912
602
43
29
7 627
Переоцiнка
23 016
28 914
2 634
54 564
Вибуло, втрати

вiд зменшення корисностi Амортизацiйнi вiдрахування
52
8
Вартiсть станом
на 31.12.2016
34 181
258
78

112
112
423
1 681

1 039

159

43 396

3 580

81 493

Вартiсть основних засобiв на 31.12.2016 р.
Показники Будинки та споруди
Машини
та
Транспортнi засоби Iнструмент та приладдя Iншi
Всього
Первiсна вартiсть
242 115
858 203
631 340
138
1 732 300
Накопичена амортизацiя 207 934
814 807
627 760
60
1 650 807
Залишкова (балансова) вартiсть 34 181 43 396
3 580
258
78
81 493

обладнання
504
246

На початок року в балансi товариства була визнана iнвестицiйна нерухомiсть на суму 11 тис.
грн., на кiнець року iнвестицiйна нерухомiсть не вiдповiдає критерiям визначеним облiковою
полiтикою Товариства та включена до складу основних засобiв.
Товариство отримало кредит вiд ПАТ "Державний ощадний банк України" пiд заставу майна.
Заставне майно: об'єкт нерухомостi - майновий комплекс, загальною площею 9632,8 кв. м., що
знаходиться за адресою Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарiчна, буд.1, РНО
125415659247. Iпотекодержатель: ПАТ "Державний ощадний банк України", згiдно Iпотечного
договору №9 вiд 21.11.2014р. Заставна вартiсть - 13 830 800,00 грн.
8. Запаси, рядок 1100 Балансу
Станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди запаси включали:
Найменування групиНа 31.12.2016 На 31.12.2015
Сировина i матерiали
4 364 2 572
Тара
1 216
994
Паливо
49
Запаснi частини
613 372
Будiвельнi матерiали
210 390
Iншi матерiали
180 257
Товари
44
2
Незавершене виробництво
19 196
5 411
Готова продукцiя
2 149
2 540
Разом
28 021 12 599

61

У 2015 роцi, 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. В 2016 роцi частина запасiв була
виявлена та повернута на склад службою безпеки Товариства. Станом на 31.12.2016 року в
балансi Товариства облiковуються запаси, якi залишаються не повернутими на суму 264 тис.
грн.
9. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

Станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди торгова дебiторська заборгованiсть за
вирахуванням резерву вiд зменшення корисностi та дебiторська заборгованiсть з бюджетом
включала:
Найменування статтi
Рядок звiтностi
На 31.12.2016 На 31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги
1125 2 909
3 608
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1135 7 797
4 869
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 58 тис. грн. (в 2015 роцi
- 14 тис. грн.). Станом на кiнець звiтного року залишок резерву по торговiй дебiторськiй
заборгованостi становить 119 тис. грн.
Станом на 31 грудня аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення є
таким:
Залишки станом на До 1 року
1-2 роки
2-3 роки
31.12.2016
2 909
31.12.2015
7 797
10. Авансовi платежi
Станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди авансовi платежi за вирахуванням резерву вiд
зменшення корисностi включали:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2016 На 31.12.2015
Аванси на придбання запасiв
1130
792
1 485
Аванси на придбання запасiв 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 40 тис. грн. (в 2015 роцi
- 19 тис. грн.). Станом на кiнець звiтного року залишок резерву по авансах виданих становить
59 тис. грн.
11. Грошовi кошти
Грошовi кошти станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди характеризувались:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2016 На 31.12.2015
Готiвка
1166
54
17
Грошовi кошти на рахунках
в банках в нацiональнiй валютi 1167
587 206
12. Капiтал, рядки 1400, 1415, 1420 Балансу
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 р., 31 грудня 2015 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 2016 р., 31 грудня 2015 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу
становила 10 452 тис. грн. В 2015 роцi Товариство здiйснило приватне розмiщення акцiй на 10
000 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 2016 роцi, як i в попереднiх роках не було.
13. Довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину
Станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди довгостроковi фiнансовi зобов'язання являють
собою кредиторську заборгованiсть за банкiвським кредитом та безпроцентними поворотними
фiнансовими допомогами (позиками) отриманими вiд пов'язаних осiб:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2016 На 31.12.2015
Довгостроковi кредити банкiв
1510 3 200
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 12 761
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 14 131 Товариство в 2014 роцi отримало банкiвський кредит у ПАТ "Державний ощадний банк
України" у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї в нацiональнiй валютi на загальну суму 3
200 тис. грн. строком погашення до 20 листопада 2017 року.
Вiд пов'язаних осiб були залученi поворотнi фiнансовi допомоги (позики), строк погашення яких
в сумi 10 931 тис. грн. настає в 2017 роцi.
14. Торгова кредиторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2016 р. та порiвняльнi перiоди торгова кредиторська заборгованiсть за
матерiали та сировину для виробництва характеризувалась:
Найменування статтiРядок звiтностi
На 31.12.2016 На 31.12.2015
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615 5 019 6 333
15. Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi забезпечення
Станом на 31.12.2015 р. та порiвняльнi перiоди iнша заборгованiсть та нарахованi забезпечення
характеризувались:
Найменування статтiРядок звiтностi
Кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом
Єдиний соцiальний внесок
Нарахування по заробiтнiй платi
Аванси одержанi
Резерв виплат працiвникам
Резерв iнших витрат i платежiв
Iншi поточнi зобов'язання

На 31.12.2016 На 31.12.2015

1620
45 87
288 213
1635
551 339
531

1625
1630
1660
1660
1690

32 54

3 459

848

531
24493 2298

Станом на 31.12.2016 року в облiку Товариства рахується резерв iнших витрат i платежiв в сумi
531 тис. грн. створений в 2015 роцi, в т.ч. в сумi 521 тис. грн. на суму втраченої готової
продукцiї. Станом на 31.12.2015 року залишок резерву в сумi 531 тис. грн.
В складi iнших поточних зобов'язань рахується заборгованiсть за поворотними фiнансовими
допомогами (позиками) отриманими в 2015-2016 роцi, строк погашення яких настає в 2017 роцi.
Станом на 31.12.2016 року - 24 480 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. - 2 280 тис. грн).
16. Доходи, рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати

Показники
Олiя соняшникова нерафiнована
Олiя рафiнована дезодорована виморожена
Олiя в пляшках
Прянощi
182
Разом

2016 рiк
2015 рiк
88 970 100 351
12 505 8 591
34 795
24 956
9 772
16
146 042

150 080

17. Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг), рядок 2050 Звiту про
результати
Показники
Сировина та матерiали
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi
Разом

фiнансовi

2016 рiк 2015 рiк
131 288
134 818
3 896
2 929
854 1 043
1 186
1 050
2 960
4 487
140 184
144 327

18. Iншi операцiйнi доходи, рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати
Показники
2016 рiк 2015 рiк
Супутня продукцiя та вiдходи
26 163 28 228
Дохiд вiд курсових рiзниць
429
3 028
Дохiд вiд оренди
33
Iншi
157 120
Разом
26 782
31 405

29

19. Адмiнiстративнi витрати, рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати
Показники
Амортизацiйнi вiдрахування
Заробiтна плата i нарахування
Матерiальнi витрати
Банкiвськi послуги
Послуги стороннiх органiзацiй
Вiдрядження
Витрати на транспорт
Iншi
Разом

2016 рiк

2015 рiк

57
115
1 391 1 402
73
65
91
380
371
317 27
174 619
336
2 793

333
2 958

20. Iншi операцiйнi витрати, рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати
Показники
Вартiсть супутньої продукцiї та вiдходiв 25 528
Витрати вiд курсових рiзниць
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть
Знецiнення запасiв
Штрафи
52
Iншi

2016 рiк
27 055
178

2015 рiк
1 328

98
26

33
40
43
808

3 001

Разом

26 681 31 509

21. Витрати на збут, рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати
Показники
Заробiтна плата i нарахування
648
Транспортно-експедицiйнi послуги
Витрати на фасування
Маркетинговi заходи, реклама
371
Амортизацiя
Iншi
Разом

2016 рiк
2015 рiк
711
1343 1 686
4066 3 843
60
44 38
248 378
6 720 6 716

22. Iншi доходи, рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати
Показники
Фiнансова допомога
Разом

2016 рiк
4 430 -

2015 рiк
4 430

-

23. Фiнансовi витрати, рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати
Показники
Вiдсотки за користування кредитом
Разом

2016 рiк
2015 рiк
670
2225
670
2225

24. Операцiї з пов'язаними сторонами
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). Залишки iз зазначеними пов'язаними сторонами
станом на 31 грудня 2016 р. - 35 411 тис. грн., 31 грудня 2015 р. - 15 041 тис. грн.
Винагорода ключового управлiнського персоналу Товариства
Винагорода, виплачена ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 6 осiб за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2016 р., склала 226 тис. грн., 31.12.2015 р. - 233 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, Директором,
членами Наглядової ради.
25. Договiрнi та умовнi зобов'язання
Загальнi умови функцiонування
Економiка України продовжує перебувати в кризi через внутрiшнi структурнi проблеми i
негативний зовнiшнiй вплив. 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.
Крiм того, iснує невизначенiсть з приводу ситуацiї у схiдних регiонах України, в яких урядовi
вiйська проводять антитерористичну операцiю, а також в Автономнiй Республiцi Крим, яку було
анексовано Росiйською Федерацiєю.

Незважаючи на стабiлiзацiйнi мiри, якi приймаються Урядом України з цiллю пiдтримки
банкiвського сектору i забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, iснує
невизначенiсть вiдносно можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для
Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства.
Незважаючи на те, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки
стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах.
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.
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 2016 р., Товариство по укладеному в 2015 роцi
договору страхування майна, сплатило 45 тис. грн. страхових платежiв. Заборгованiсть по
страхових платежах станом на 31 грудня 2016р. вiдсутня (2015 р.: вiдсутня).
26 Iнформацiя за сегментами
Товариство не складало звiтнiсть за сегментами.
27. 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 та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв

представленi нижче. Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного
ризику, оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Групи 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 31.12.2016 р.
Фiнансовi зобов'язання
До 6 мiс.
Вiд 6 мiс. до 1 року Вiд 1 до 3-х рокiв Бiльше
3
рокiв Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть
за довгостроковими зобов'язаннями
(позики)
14 131
14 131
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
5 019
5019
Iншi поточнi зобов'язання (позики)
24 493
24 493
Станом на 31.12.2015 р.
Фiнансовi зобов'язання
До 6 мiс.
Вiд 6 мiс. до 1 року Вiд 1 до 3-х рокiв
рокiв Всього
Довгостроковi кредити банкiв
200
3 200
Iншi довгостроковi
зобов'язання (позики)
761
12 761
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 6 333
6 333
Iншi поточнi зобов'язання (позики) 2
2 298

Бiльше

3
3

12

298

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.
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 2016р., 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.
28. 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.
Станом на 31 грудня 2016 р та 31 грудня 2015 р. у Товариства вiдсутнi фiнансовi iнструменти
доступнi для продажу.
29. 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 2016 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 2016 рiк.
30. Подiї пiсля звiтної дати
За перiод з 01 сiчня 2017 року по дату складання фiнансової звiтностi нiяких суттєвих подiй якi
б вплинули на показники фiнансової звiтностi не вiдбулося.
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