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

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова
правлiння

Агафонов Володимир
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.07.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00379270

4. Місцезнаходження
емітента

68400 Одеська область Арцизький район мiсто Арциз вул.
Машиностроїтелiв, будинок 4

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(04845) 31392 (04845) 31981

6. Електронна поштова
00379270@sc-ua.com
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.07.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№ 123, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

00379270.sc-ua.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

03.07.2015
(дата)

03.07.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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 іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття

X

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у
разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань
за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного
секретаря.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй
(дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних
паперiв.
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - за звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводилися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид
дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по
класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за
звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент
не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями
з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом
звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу
iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець
звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття
за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

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

ААА № 116935

3. Дата проведення державної реєстрації

24.04.1996

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

104855.85

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

0.000

0.000
3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.39

IНШI ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТIВ I ОВОЧIВ

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI
РИБОЮ, РАКОПОДIБНИМИ ТА МОЛЮСКАМИ
РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО
47.11
ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
10. Органи управління
згiдно вимог Положення № 2826 "Iнформацiю про органи управлiння" емiтенти
підприємства
створенi у виглядi акцiонерних товариств не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента
46.38

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

2600239463

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

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26008196497

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА
"ДНIСТРОВСЬКА"

00855440

68421 Одеська область Арцизький район село Теплиця вул.
Ленiна, буд. 87

2.309700000000

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТОЯНОВА I.С."

22494020

68454 Одеська область Арцизький район село Надеждiвка вул.
Ленiна, буд. 77

0.592200000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

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

фiзична особа

д/в

37.684300000000

фiзична особа

д/в

21.000900000000

фiзична особа

д/в

16.677500000000

iншi фiзичнi особи акцiонери

д/в

21.735400000000
Усього

100.000000000000

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

Голова Правлiння
1) посада
Агафонов Володимир Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
вища
5) освіта**
33
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Кристал", директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.11.2009 не визначено
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис За рiшенням Спостережної ради ВАТ "Арцизький завод продтоварiв", протокол № 07 вiд 24 листопада
2009 року, призначено з 25 листопада 2009 року на посаду Голови правлiння Агафонова Володимира
Миколайовича. Посадову особу призначено до прийняття рiшення про звiльнення Наглядовою радою ПАТ
"Арцизький завод продтоварiв".
1. До повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння належить:
- управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
- несення вiдповiдальностi за ефективнiсть роботи Товариства;
- органiзовує виконання рiшень Наглядової ради;
- дiє без довiреностi вiд iменi Товариства.
- вчиняє будь-якi правочини, у тому числi значнi правочини на пiдставi рiшень загальних зборiв акцiонерiв або
Наглядової ради.
- укладає угоди вiд iменi Товариства та пiдписує їх, якщо вони укладаються на суму бiльше нiж 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.
2.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): 1147 грн. (заробітну плату
нарахована за один місяць, але не сплачено), в натуральнiй формi винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3.Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 33.
6.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Кристал", Голова
Правлiння ПАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер
1) посада
Заволокiна Ольга Степанiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
Середньо-спецiальна
5) освіта**
36
6) стаж роботи (років)**
КСП "Павловское" бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.07.2001 не визначено
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Посадову особу призначено наказом керiвника № 01 вiд 10.07.2001р., термiн на який обрано посадову
особу на посаду головного бухгалтера: не визначено (до прийняття рiшення керiвником про звiльнення або зави
посадової особи про звiльнення за власним бажанням з посади головного бухгалтера).
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: органiзацiя i забезпечення ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй.
2. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): 1400 грн. (заробітну плату
нарахована за один місяць, але не сплачено), в натуральнiй формi винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 36.

6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Арцизький завод
продтоварiв" головний бухгалтер; ПАТ "Арцизький завод продтоварiв" головний бухгалтер.
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради
1) посада
Безуглов Олександр Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
вища
5) освіта**
29
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Арцизький завод продтоварiв" фахiвець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.10.2010 строком на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової Ради належить: - органiзацiя пiдготовки i ведення
засiдань Наглядової Ради, ведення протоколiв засiдань. - органiзовує обрання секретаря загальних зборiв; вiдкриває та веде загальнi збори; Також до повноважень Наглядової ради взагалi належить зокрема: - затвердження
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення
загальних зборiв; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
дату складання перелiку акцiонерiв; - прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених
акцiй; - прийняття рiшень щодо розмiщення, викупу iнших цiннх паперiв, крiм акцiй; - обрання та вiдкликання
повноважень голови та членiв Правлiння; - затвердження ринкової вартостi майна Товариства; - затвердження
умов договорiв, якi укладаються з членами Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - затвердження зовнiшнього
аудитора; - прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв, якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25%
вартостi активiв, а в деяких випадках бiльше 25%; - iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): за виконання посадових
обов'язкiв, в будь-якiй формi, винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 36.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Директора ПП "Археоплюс"; ВАТ "Арцизький завод продтоварiв" фахiвець; ПАТ "Арцизький завод продтоварiв" Голова Наглядової
ради.
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Кiглюк Павло Миколайович
д/в

1966
вища
23
ВАТ "Арцизький завод продтоварiв", заступник Голови
Правлiння

26.10.2010 строком на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Члена Ради належать питання, належнi до компетенцiї Наглядової Ради
Товариства, а також здiйснення дiй направлених на виконання рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв
акцiонерiв. Також до повноважень Наглядової ради взагалi належить зокрема: - затвердження положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення загальних зборiв; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та дату складання
перелiку акцiонерiв; - прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття
рiшень щодо розмiщення, викупу iнших цiннх паперiв, крiм акцiй; - обрання та вiдкликання повноважень голови та
членiв Правлiння; - затвердження ринкової вартостi майна Товариства; - затвердження умов договорiв, якi
укладаються з членами Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - затвердження зовнiшнього аудитора; прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв, якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25% вартостi
активiв, а в деяких випадках бiльше 25%; - iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): за виконання посадових
обов'язкiв, в будь-якiй формi, винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.

4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 23.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Арцизький завод
продтоварiв" заступник Голови Правлiння; ПАТ "Арцизький завод продтоварiв" член Наглядової ради.
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради
1) посада
Абрамов Олександр Захарович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
вища
5) освіта**
31
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Арцизький завод продтоварiв", Голова Правлiння
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.10.2010 строком на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Члена Ради належать питання, належнi до компетенцiї Наглядової Ради
Товариства, а також здiйснення дiй направлених на виконання рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв
акцiонерiв. Також до повноважень Наглядової ради взагалi належить зокрема: - затвердження положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення загальних зборiв; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та дату складання
перелiку акцiонерiв; - прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття
рiшень щодо розмiщення, викупу iнших цiннх паперiв, крiм акцiй; - обрання та вiдкликання повноважень голови та
членiв Правлiння; - затвердження ринкової вартостi майна Товариства; - затвердження умов договорiв, якi
укладаються з членами Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - затвердження зовнiшнього аудитора; прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв, якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25% вартостi
активiв, а в деяких випадках бiльше 25%; - iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): за виконання посадових
обов'язкiв, в будь-якiй формi, винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 31.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Арцизький завод
продтоварiв" Голови Правлiння; ПАТ "Арцизький завод продтоварiв" член Наглядової ради.
7. Емiтент не має iнформацiї щодо будь-яких iнших посад якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ревiзор
1) посада
Крючкова Ангелiна Петрiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
вища
5) освіта**
29
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Арцизький завод продтоварiв" фахiвець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.10.2010 строком на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. Повноваження та обов'язки посадової особи.
Ревiзор має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання
покладених на нього функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї
та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать
до компетенцiї ревiзора, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну
наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради
Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор може брати участь у засiданнях
правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;

5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансовогосподарськiй дiяльностi Товариства;
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi
перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзор зобов'язаний:
1) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору
проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням
пропозицiй ревiзора щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
2. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): за виконання посадових
обов'язкiв, в будь-якiй формi, винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Змiни в персональному складi (у звiтному перiодi): не вiдбувались.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 29.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Арцизький завод
продтоварiв" фахiвець; ПАТ "Арцизький завод продтоварiв" Ревiзор.
7. Емiтент не має iнформацiї щодо будь-яких iнших посад якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

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

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Агафонов Володимир
Миколайович

д/в

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Заволокiна Ольга
Степанiвна

д/в

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Безуглов Олександр
Володимирович

д/в

6363

37.68433520877

6363

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кiглюк Павло
Миколайович

д/в

3546

21.00088836245

3546

0

0

0

Член Наглядової
ради

Абрамов Олександр
Захарович

д/в

541

3.20402724312

541

0

0

0

Ревiзор

Крючкова Ангелiна
Петрiвна

д/в

2816

16.67752442997

2816

0

0

0

13266

78.5667752443

13266

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Кількість
акцій
(штук)

Місцезнаходження

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

привілейо
вані на
пред'явни
ка

фiзична особа

6363

37.684335208765

6363

0

0

0

фiзична особа

3546

21.000888362452

3546

0

0

0

фiзична особа

2816

16.677524429967

2816

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 12725

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
75.362748001184

12725

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

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

"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

"IМЕКСБАНК"

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 Київська область д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал буд. 17/8
Рiшення №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
01.10.2013
(044) 5910404
4825207
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
З Депозитарiєм укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
Товариства.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку Центральним депозитарiєм не
потребує отримання лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку. Згiдно частини 2 статтi 9 Закону України "Про
депозитарну систему України" Центральний депозитарiй - юридична особа,
яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до
Закону України " Про акцiонернi товариства" з врахуванням особливостей,
встановлених чинним Законом. Акцiонерне товариство набуває статус
Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального
депозитарiю. Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв
затвердженi Рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" № 4 вiд
04.09.2013 року та зареєстрованi НАЦIОНАЛЬНОЮ КОМIСIЄЮ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рiшення вiд 01.10.2013 року № 2092).

Публiчне акцiонерне товариство
20971504
65039 Одеська область Приморський р-н м. Одеса проспект Гагарiна
буд. 12 - А
АВ № 483636
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
04.09.2009
(0482) 39-29-05
39-29-06
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв.
Юридична особа, яка здiйснила, на пiдставi договору, вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй, що
дематерiалiзуються
"ПРОФАУДИТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36921215
65009 Одеська область Малиновський р-н м. Одеса провулок
Курортний, буд. 2
№ 4347
Аудиторська Палата України
25.03.2010
048 734-01-39
734-01-39
Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Юридична особа, яка здiйснила аудит фiнансової звiтностi за звiтний
перiод та пiдготовку аудиторського висновку, який подається до
НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

62/15/1/11

Одеське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000127120

Акція проста
бездокумент
арна іменна

19.04.1999

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

6.21

16885

104855.85

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Спосiб розмiщення акцiй - вiдкрите (публiчне) розмiщення акцiй. Товариство не здiйснювало, за звiтний перiод, торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та
зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних
паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась (тому мета та спосiб розмiщення не
вказуються). Дострокове погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Статут ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" (нова редакцiя) зi змiнами, зареєстрованими 20.07.2011 р. за
№ 15271050011000584 державним реєстратором Арцизької районної державної адмiнiстрацiї Одеської областi.
ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" є юридичною особою, створене вiдповiдно до положень Цивiльного
кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про цiннi
папери та фондову бiржу".
ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" є новим найменуванням щВыдкритого акцiонерного товариства
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура пiдприємства складається з:
- Правлiння на чолi з Головою;
- Головного бухгалтера;
- Головного механiка;
- Головного технолога;
- Начальникiв цехiв.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Значних змiн в органiзацiйнiй структурi по вiдношенню до попереднiх перiодiв не було.
Ролi та перспективи розвитку пов'язанi з розширенням та збiльшенням обсягiв виробництва. Поряд з цим слiд
широко впроваджувати досягнення науково-технiчного прогресу.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi становила - 3 особи, у
порiвняннi з минулим роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу не змiнилась.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - вiдсутнi, у порiвняннi з
минулим роком середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом не змiнилась.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi, у порiвняннi з
минулим роком чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не
змiнилась.
Фонд оплати працi у звiтному роцi склав 4 тис. грн., у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi
мненшився на 39 тис. грн. Зменшення витрат на оплату працi пов'язане iз зменшенням розмiру заробiтної платнi
працiвникам товариства.
Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в
забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та
спецiальностей i належної квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні,
позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат
за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не здiйснює та не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основа пiдготовки
Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ) в редакцi опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МФСЗ).

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною вартiстю, за виключенням
певних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю. Пiдготовка фiнансової звiтностi з
МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певнi бухгалтерськi оцiнки. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi
облiкової полiтики керiвництво Компанiї застосовувало власний розсуд.
Функцiональна валюта та валюта подання
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня ("грн."). Операцiї в валютах, що вiдрiзняються вiд
функцiональної валюти Компанiї вважаються операцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi
переводяться за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї або оцiнки, якщо статтi пiдлягають переоцiнцi. Доходи або
збитки вiд курсових рiзниць у результатi операцiй погашення або переоцiнки монетарних активiв чи зобов'язань на
кiнець року, деномiнованих в iноземнiй валютi, визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
Валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня ("грн.").
Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi.
Iсторична вартiсть основних засобiв включає: (а) цiну покупки, включаючи невiдшкодованi iмпортнi мита i
податки, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; (б) всi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою
активу на мiсце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у вiдповiдностi з намiрами
менеджменту; (в) первiсна оцiнка витрат з демонтажу i вивозу основного засобу, i вiдновлення зайнятої територiї;
цi зобов'язання оцiнюються Компанiєю або в рамках придбання активу, або як результат дiяльностi, протягом
певного перiоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарiв, протягом цього перiоду.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати з модернiзацiї та замiни деталей активу, якi продовжують
термiн його корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати дохiд. Вартiсть ремонтiв i технiчного
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають описаним вище критерiям капiталiзацiї, визнаються у звiтi
про сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Амортизацiя здiйснюється шляхом списання вартостi, яка амортизується протягом строку корисного використання
активу i розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання груп основних засобiв зазначенi
нижче:
Група основних засобiв
Строк корисного використання
Будiвлi та споруди
20-50 рокiв
Машини та устаткування
10-15 рокiв
Транспортнi засоби
5-10 рокiв
Iнструменти, прилади та iншi основнi засоби
4-8 рокiв
Незавершене будiвництво
не амортизується
Амортизована вартiсть - вартiсть основного засобу або iнша вартiсть, що її замiняє, за вирахуванням залишкової
вартостi. Залишкова вартiсть активу - оцiнена сума, яку компанiя отримає на дату продажу основного засобу, мiнус
оцiночна вартiсть вибуття, якщо актив досяг вiку i стану, в якому, мабуть, закiнчується термiн його корисного
використання.
Активи у фiнансовiй орендi амортизуються за меншим iз строкiв: строку корисного використання, розрахованого
на тiй же основi, що й для власних основних засобiв, або перiоду даної оренди.
Залишкова вартiсть активiв та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються в
кiнцi кожного звiтного перiоду. Вплив всiх змiн, що виникають в результатi оцiнок, зроблених у попереднiх
перiодах, облiковуються як змiни в облiкових оцiнках.
Прибуток або збиток в результатi вибуття або лiквiдацiї основних засобiв визначається як рiзниця мiж
надходженнями грошових коштiв вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi звiту про
сукупний дохiд.
Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв, щоб
визначити чи iснують ознаки знецiнення. Якщо подiбнi ознаки iснують, очiкувана сума вiдшкодування активу
оцiнюється, щоб визначити суму збиткiв вiд знецiнення.
Для визначення збиткiв вiд знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, для якого можливо визначити
окремий грошовий потiк (одиниця, яка генерує грошовi кошти).
Сума вiдшкодування - бiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут або вартiсть
використання активу.
При оцiнцi вартостi використання активу, передбачуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їх поточної
вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi та ризики, що вiдносяться до даного активу.
Якщо за оцiнками сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша вiд
його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до
суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у звiтi про сукупний дохiд, за
винятком випадкiв, коли актив облiковується за переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення
розглядається як зменшення переоцiненої вартостi.
Якщо збиток вiд зниження вартостi згодом сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, при цьому збiльшена
балансова вартiсть не повинна перевищувати балансову вартiсть, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо
б не був визнаний збиток вiд знецiнення для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) в попереднi роки.
Сторнування збитку вiд знецiнення негайно визнається як дохiд, за винятком випадкiв, коли актив враховується за
переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення розглядається як збiльшення переоцiненою
вартiстю.
Визнання i оцiнка iнвестицiйної нерухомостi

Вiдображення iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу, здiйснюють за первiсною вартiстю, зменшеною на суму
нарахованої амортизацiї. У МСБО передбачено, що обрану модель оцiнки варто використовувати для всiх об'єктiв
IН, окрiм виняткiв, коли неможливо визначити справедливу вартiсть.
Ключовим, при переведеннi i виведеннi об'єктiв з iнвестицiйної нерухомостi i вiдповiдно до операцiйної
нерухомостi (нерухомiсть, зайнята власником), є змiна способу використання таких об'єктiв. Виведення зi складу
iнвестицiйної нерухомостi є початком зайняття власником - у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до
нерухомостi, зайнятої власником чи початком полiпшення з метою продажу - у разi переведення з iнвестицiйної
нерухомостi до запасiв.
Припинення визнання iнвестицiйної нерухомостi проходить коли визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд
припиняти при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть постiйно вилучається i не очiкується жодних
економiчних вигод вiд її вибуття. При вибуттi iнвестицiйної нерухомостi, пiдприємство отримуватиме вiдповiдний
дохiд.Фiнансовий результат вiд вибуття IН= Дохiд - Балансова вартiсть -Непрямi податки - Витрати, пов'язанi з
вибуттям.
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi i строк корисного використання
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли розташування i стан
активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу
припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли вiн не використовується або вiн
виводиться з активного використання та призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю
амортизований.Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу. Для кожного об'єкта основних засобiв термiн корисного використання визначається на iндивiдуальнiй
основi. Термiн корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коректуються на кожну
звiтну дату.Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли розташування
i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя
активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли вiн не використовується
або вiн виводиться з активного використання та призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю
амортизований.Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу. Для кожного об'єкта основних засобiв термiн корисного використання визначається на iндивiдуальнiй
основi. Термiн корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коректуються на кожну
звiтну дату.
Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з вартостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Чистою вартiстю
реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо
оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати на збут.
Списання запасiв облiковується за методом середньозваженої собiвартостi.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан.
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, втрати лiквiдностi,
зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв,
вiдображається як збиток у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання враховуються у звiтi про фiнансовий стан Компанiї, коли Компанiя
стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. Компанiя облiковує придбання або продаж
фiнансових активiв або зобов'язань на дату здiйснення розрахункiв.
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до наступних категорiй:
(а) Фiнансовi активи
Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi
активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за
справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2014 року у Компанiї не було
фiнансових активiв в данiй категорiї.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, по яких надходять
фiксованi або платежi, що визначаються, строк погашення яких вiдомий i якi Компанiя має намiр i здатна
утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за
амортизованою вартiстю. Станом на 31 грудня 2014 року у Компанiї не було фiнансових активiв в данiй категорiї.
Позики та дебiторська заборгованiсть - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, з фiксованими або
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку фiнансовi зобов'язання визнаються за
справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за
вартiстю, яка амортизується iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням можливого
резерву знецiнення. Вартiсть, яка амортизується розраховується як сума, що залишається пiсля амортизацiї премiї
або дисконту до справедливої вартостi при первiсному визнаннi по ефективнiй процентнiй ставцi. При розрахунку
враховуються премiя або дисконт, що можливо мали мiсце при придбаннi, включаються витрати на здiйснення
угоди, а також витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що
виникли при первiсному визнаннi, зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, витрат або капiталу,
залежно вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, якi визнанi доступними
для продажу або не належать до будь-якої з трьох попереднiх категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням нереалiзованих
прибуткiв або збиткiв безпосередньо в капiталi. При вибуттi такої iнвестицiї накопиченi прибуток або збитки,
ранiше врахованi в капiталi, знаходять своє вiдображення у складi фiнансових результатiв. Фiнансовi активи,
доступнi для продажу, не мають цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не може бути

достовiрно оцiнена керiвництвом, вiдображаються за iсторичною вартiстю за вирахуванням резерву знецiнення,
якщо таке може бути застосовано.
(б) Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, на кожну звiтну дату оцiнюються на наявнiсть ознак
знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються, коли iснують об'єктивнi свiдчення зменшення майбутнiх грошових
потокiв, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi, пов'язаних з даним активiв, як результат одної або декiлькох подiй, що
виникли пiсля первiсного визнання фiнансового активу. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, сума знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка.
Збитки вiд знецiнення безпосередньо зменшують балансову вартiсть усiх фiнансових активiв, за винятком торгової
дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнiвних боргiв.
Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдного
резерву. Подальше отримання вiдшкодування сум, ранiше списаної дебiторської заборгованостi, записуються за
кредитом рахунка резерву. Змiни в балансовiй вартостi нарахованого резерву вiдображаються у складi прибутку чи
збиткiв.
За винятком iнструментiв власного капiталу, наявних для продажу, якщо в наступному перiодi сума збиткiв вiд
знецiнення зменшиться, i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що виникли пiсля визнання
знецiнення, збитки вiд знецiнення, ранiше визнанi, покриваються коригуванням вiдповiдних статей у звiтi про
прибутки i збитки. В даному випадку, балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату покриття збиткiв не може
перевищувати їх амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена, якщо б збитки не були визнанi.
У вiдношеннi цiнних паперiв на право власностi, що наявнi для продажу, будь-яке збiльшення справедливої
вартостi пiсля визнання збиткiв вiд знецiнення вiдноситься безпосередньо на капiтал.
(в) Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку фiнансовi зобов'язання, утримуванi з метою торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, заявленi до вiдображення при
первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2014
року у Компанiї не було фiнансових зобов'язань у данiй категорiї.
Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - iншi фiнансовi зобов'язання. При первiсному
визнаннi фiнансовi зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат безпосередньо
пов'язаних iз здiйсненням операцiї. У подальшому позики i кредиторська заборгованiсть вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
(г) Списання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Фiнансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фiнансового активу або частина групи однотипних
фiнансових активiв) списується з балансу в таких випадках:
закiнчився термiн права отримання грошових надходжень вiд активу;
термiн права отримання грошових надходжень вiд активу не минув, однак Компанiя прийняла рiшення виплатити
їх третiй особi без iстотної тимчасової затримки i в повному розмiрi за договором передачi, чи Компанiя передала
свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i або а) передала бiльшiсть ризикiв i вигiд, пов'язаних з
активом, або б) передала контроль над активом без передачi або збереження бiльшостi ризикiв i вигiд, пов'язаних з
активом.
Фiнансовi зобов'язання списуються при їх погашеннi, скасуваннi або закiнченнi термiну права їх вимоги. Коли
наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво вiдмiнними
умовами, або iстотно змiнюються умови наявного зобов'язання, така замiна або змiна показуються як списання з
балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з вiдображенням рiзницi вiдповiдних балансових вартостей у
звiтi про сукупний дохiд.
Знецiнення не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату визначається наявнiсть ознак знецiнення не фiнансових активiв. Якщо такi виявленi, а також
при необхiдностi перевiрки можливого знецiнення активу за рiк, що завершився, керiвництво визначає суму
очiкуваного вiдшкодування такого активу. Якщо вона менше його балансової вартостi, то остання зменшується до
рiвня вартостi вiдшкодування.
Збиток вiд зменшення триваючих видiв дiяльностi знаходить своє вiдображення у фiнансових результатах у складi
категорiй, вiдповiдних функцiї знецiненого активу.
Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в касi
i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або менше.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та
короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконує договiрнi зобов'язання i вимiрюється за
амортизованою вартiстю, використовуючи ефективну ставку вiдсотка.
Кредити i позики
Кредити i позики спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням супутнiх витрат. Надалi
кредити i позики облiковуються за амортизованою вартiстю; всi рiзницi мiж сумами грошових надходжень (за
вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумами погашень вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в
перiодi, в якому кредити i позики випущенi, використовуючи метод ефективної ставки вiдсотка. Кредити i позики
класифiкуються як поточнi зобов'язання, якщо у Компанiї немає безумовного права вiдкласти погашення
зобов'язань не менше нiж на один рiк пiсля дати складання балансу.
Визнання та оцiнка доходiв

Доходи визнаються в тiй сумi, в якiй iмовiрне надходження економiчних вигiд Компанiї, i в той же час сума таких
вигiд може бути надiйно визначена. Дохiд Компанiя визнає одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням
зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв
учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена. Дохiд вiдображається в
сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.
Доходи визнаються в сумi грошових коштiв або їх еквiвалентiв, одержаних чи передбачених до отримання. Однак
у разi вiдстрочення надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв, справедлива вартiсть винагороди може бути
менше отриманої або очiкуваної до одержання номiнальної суми грошових коштiв. Коли договiр фактично являє
собою фiнансову операцiю, справедлива вартiсть винагороди визначається дисконтуванням усiх майбутнiх
надходжень за допомогою ефективної ставки вiдсотку. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума
такої заборгованостi визнається витратами Компанiї.
Виручка являє собою справедливу вартiсть проданих товарiв i послуг .
(а) Виручка вiд реалiзацiї товарiв
Виручка вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається, коли задовольняються всi перерахованi нижче умови:
Компанiя перевела на покупця значнi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням товарами;
Компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не
контролює проданi товари;
сума виручки може бути достовiрно оцiнена;
iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою, надiйдуть в Компанiю; та
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з угодою, можуть бути достовiрно оцiнити.
(б) Виручка вiд реалiзацiї послуг
Виручка вiд реалiзацiї послуг визнається, коли задовольняються всi перерахованi нижче умови:
сума виручки може бути достовiрно оцiнена;
виникнення вiдповiдного надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю, є ймовiрним;
є можливiсть надiйного вимiрювання стадiї завершеностi операцiї за станом на звiтну дату; та
є можливiсть надiйного вимiрювання витрат, понесених для здiйснення угоди i витрат, необхiдних для її
завершення.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати визнаються Компанiєю, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i
виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням
зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi,
коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної
виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю
спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного
перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох
звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними
звiтними перiодами.
Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i,
вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.
Витрати за кредитами та позиками
Кредити i позики спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням супутнiх витрат. Надалi
кредити i позики облiковуються за амортизованою вартiстю; всi рiзницi мiж сумами грошових надходжень (за
вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумами погашень вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в
перiодi, в якому кредити i позики випущенi, використовуючи метод ефективної ставки вiдсотка. Кредити i позики
класифiкуються як поточнi зобов'язання, якщо у Компанiї немає безумовного права вiдкласти погашення
зобов'язань неменше нiж на один рiк пiсля дати складання балансу
Iншi витрати на позики, в основному, вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та
0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни.
Податкове зобов'язання платника ПДВ нараховується протягом звiтного перiоду i виникає або на дату
вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя
сталася ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання
по ПДВ узвiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на
дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше.
Рiзниця мiж податковим зобов'язанням i податковим кредитом є сумою ПДВ, яка пiдлягає сплатi до бюджету або
вiдшкодуванню.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Подiбнi зобов'язання розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли ймовiрний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
є несуттєвим.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi в тiй
мiрi, в якiй ймовiрно отримання Компанiєю економiчних вигод.
Забезпечення
Забезпечення визнаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї, коли у неї є поточнi юридичнi або випливаючи з
практики зобов'язання, що виникли в результатi минулих подiй, для погашення яких, ймовiрне, вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди i сума зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.

Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всi iстотнi ризики i вигоди,
пов'язанi з володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна.
Активи, що утримуються за договорами фiнансової оренди визнаються як активи Компанiї за їх справедливою
вартiстю на дату початку оренди, або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi
зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань, так щоб
забезпечити постiйну ставку на залишок зобов'язань. Витрати з фiнансової оренди визнаються безпосередньо у
звiтi про сукупний дохiд i класифiкуються як фiнансовi витрати.
Доходи i витрати з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд, за методом рiвномiрних нарахувань
протягом термiну вiдповiдної оренди.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну
суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків,
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу,
які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників
за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі
постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Пiдприємство спецiалiзувалось з випуску плодовоовочевих консервiв, у тому числi: томатнi соки та фруктовi
консерви. В останнi роки пiдприємство не здiйснює свою дiяльнiсть, тому не отримує дохiд вiд реєлiзацiї
(продажу) плодовоовочевих консервiв. Пiдприємство не здiйснює свою дiяльнiсть, та не отримує виручку також не
здiйснює єкспорт продукцiї. Перспективнiсть виробництва окремих видiв товарiв вiдсутня, тому що не здiйснює
дiяльнiсть.
Пiдприємство залежило вiд сезонних змiн також природних та клiматичних умов, так як займалось консервацiєю
плодiв та фруктiв, якi збираються сезонно.
Основними ринками збуту були розташованi в мiстi Одесi та Одеськiй областi також у найближчих до неї
областях. Основними клiєнтами були магазини що здiйснювали реалiзацiю продукцiю.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента - неблагодiїнi клiматичнi умови, особливо для галузi рослинництва, а саме:
сухi (без снiгу) та дуже морознi зими, навеснi суховiї, холоднi тумани, також можливi заморозки до кiнця
квiтня мiсяця, влiтку, в перiод збору врожаю, затяжнi дощi, внаслiдок чого, втрата врожаю до 50%, постiйне
зростання цiни (особливо навеснi) на ПММ, добрива, засоби захисту рослин.
Для захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва пiдприємство не здiйснює дiй так як пiдприємство не
здiйснює свою дiяльнiсть.
Основними каналами збуту продукцiї були пiдприємства що здiйснювали реалiзацiю продукцiю.
Джерелом сировини для виробництва були КСП та товариства якi займались вирощуванням плодоовочiв та
томатiв. Про доступнiсть та динамiку цiн на сировину iнформацiя вiдсутня так як пiдприємства що здiйснювали
реалiзацiю продукцiю.
Iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент вiдсутня так як
пiдприємства що здiйснювали реалiзацiю продукцiю. Рiвень впровадження нових технологiй - не
впроваджувались, пiдприємство у звiтному перiодi нових товарiв не впроваджувало. Своє положення на ринку
пiдприємство не оцiнює, тому що не здiйснює дiяльнiсть.
Конкуренцiя в галузi не дослiджувалась.
Перспективнi плани розвитку емiтента вiдсутня так як пiдприємства що здiйснювали реалiзацiю продукцiю.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва плодовоовочевих консервiв на даний момент не вивчались.
Особливостями продукцiї, яку виробляє пiдприємство: вiдсутня, тому що не здiйснює дiяльнiсть Кiлькiсть
постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 % в загальному об'ємi
постачання - вiдсутнi, тому що не здiйснює дiяльнiсть.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Основних придбань та вiдчужень за останнi 5 рокiв не було. Пiдприємство планує залучити iнвестора, але
конкретних планiв та/або iнвестицiйної програми ще не розроблено.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За
цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та
методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби утримуються з метою здiйснення адмiнiстративних функцiй. Очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. В бухгалтерському облiку i звiтностi
iнформацiя про основнi засоби розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7
"Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний
облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи
вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю. значнi правочини емiтента - вiдсутнi,
Знаходження ОЗ за мiсцезнаходженням емiтента. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi
активiв пiдприємства - не впливають. Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало.
Обладнання використовувались на припустиму потужнiсть. Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення
стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв
вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi
немає.
Термiн використання основних засобiв (за основними групами): будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 25 рокiв,
машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 10 рокiв, iншi засоби вiд 4 роки.
Станом на кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить:
- будiвлi та споруди - 878 тис. грн., знос - 644 тис. грн.;
- машини та обладнання - 327 тис. грн., знос - 274 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 78 тис. грн., знос - 76 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 55 тис. грн., знос - 50 тис. грн.;
Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 1044 тис. грн.
Середнiй ступень зносу становить:
- будiвлi та споруди - 73%;
- машини та обладнання - 84%;
- транспортнi засоби - 97%;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 91%.
Змiни у вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались так як вибуття та придбання основних засобiв
не здiйснювалось.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Через вiдсутнiсть купiвельного попиту та вiдсутнiсть грошових коштiв, дiяльнiсть по одному з регiонiв була
цiлком припинена. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока, та пов'язана в першу
чергу iз податковим навантаженням.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв товариством до товариства було
застосовано штрафнi санкцiї у розмiрi 22100 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство здiйснює самостiйне фiнансування. Робочий капiтал не є достатнiм для поточних потреб. Можливi
шляхи покращення лiквiдностi: збiльшення оборотностi робочого капiталу, зниження дебiторської заборгованостi
за наданi роботи та послуги, збiльшення оборотностi оборотних коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому)
Товариство i надалi буде здiйснювати пошук iнвестицiй для фiнансування оновлення та розширення виробництва.
Для полiпшення фiнансового стану на пiдприємствi планується застосувати: пiдвищення ефективностi
використання основних фондiв пiдприємства; пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв
пiдприємства; зменшення затрат в рослинництвi та тваринництвi(економне та цiльове використання ПММ,
електроенергiї та природного газу);подальше збiльшення обсягiв реалiзацiї товарiв; зниження матерiальних
операцiйних витрат; розширення ринку збуту продукцiї; залучення iнвестицiй (кредитiв).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Товариство за звiтний рiк не приймало участi у дослiдженнях та розробках.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента
або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi
пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi б
суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здiйснюється за
рахунок власних коштiв.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг за звiтний перiод - 0 тис. грн. (за 2012р. - 0 тис. грн,; за 2011р. - 224
тис.грн.).
Чистий прибуток за звiтний перiод - (-18) тис. грн. (за 2012р. - (-97) тис. грн,; за 2011р. - (-112) тис.грн.).
Власний капiтал за звiтний перiод - (-814) тис. грн. (за 2012р. - (-796) тис. грн,; за 2011р. - (-699) тис.грн.).

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
317.000
294.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
317.000
294.000

- будівлі та споруди

246.000

234.000

0.000

0.000

246.000

234.000

- машини та обладнання

62.000

53.000

0.000

0.000

62.000

53.000

- транспортні засоби

3.000

2.000

0.000

0.000

3.000

2.000

- інші

6.000

5.000

0.000

0.000

6.000

5.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

317.000

294.000

0.000

0.000

317.000

294.000

Пояснення : Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступiнь та умови
користування майна - користування майном вiдбувається за потребами господарської дiяльностi товариства.
Обмежень на використання майна товариство не виникали. Значнi правочини у вiдношеннi основних засобiв у
звiтному перiодi вiдсутнi. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. Основнi засоби
утримуються товариством для використання у господарчiй дiяльностi.
Термiн використання основних засобiв (за основними групами): будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 25 рокiв,
машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 10 рокiв, iншi засоби вiд 4 роки.
Станом на кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить:
- будiвлi та споруди - 878 тис. грн., знос - 644 тис. грн.;
- машини та обладнання - 327 тис. грн., знос - 274 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 78 тис. грн., знос - 76 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 55 тис. грн., знос - 50 тис. грн.;
Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 1044 тис. грн.
Середнiй ступень зносу становить:
- будiвлi та споруди - 73%;
- машини та обладнання - 84%;
- транспортнi засоби - 97%;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 91%.
Змiни у вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались так як вибуття та придбання основних засобiв
не здiйснювалось.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-814

-796

Статутний капітал (тис.грн.)

105

105

105
105
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР
Опис
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв
проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Розрахункова вартiсть чистих активiв (-814.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капiталу (105.000 тис.грн. ). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний
капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi
155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
61.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
1243.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
1304.00
Х
Х
Опис Товариство не має заборгованостi по кредитам перед банками, не має зобов'язань за цiнними паперами
(за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), а також за за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права.
Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного нерiоду складали 1 304 тис.грн. у порiвняннi з початком
звiтного перiоду зобов'язання зменшились на 5 тис. грн. Зобов'язання вiдбитi у балансi в роздiлi III
"Поточнi зобов'язання" за сумою їхнього погашення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Кількість зборів, усього
1
0
0

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/в

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/в

Так
X

Ні
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
На загальних зборах акцiонерiв розглядались питання:
- Про переведення випуску акцiй ВАТ "АЗПТ" з документарної форми iснування в бездокументарну
форму (дематерiалiзацiя випуску), затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
- Змiна найменування товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
- Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
2
0
2
1
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/в "

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/в
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

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

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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
X
X
X

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)
д/в

Ні

X
X
X
X

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

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

Інформація
розповсюджу
ється на
загальних
зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
базі НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
торінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

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
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/в

Ні
X

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
Інше (запишіть)
д/в

Ні
X

X
X

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/в

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/в

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

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

Ні
X
X
X

X
X

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

X

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності IНШI ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА
КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТIВ I ОВОЧIВ
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 68400 Одеська область Арцизький район мiсто Арциз вул.
Машиностроїтелiв, будинок 4, т.(04845) 31392
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2014

Коди
01
01
00379270
5120410100
112

за КВЕД

10.39

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

---317
1338
1021
---

---294
1338
1044
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

----317

----294

1100

147

147

1110

--

--

1125

--

--

1130

--

--

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

1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

--49
----196

--49
----196

1200

--

--

1300

513

490

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

105

105

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--11
-912
---796

--11
-930
---814

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

855
60
-37
88
--269
1309

855
61
-38
81
--269
1304

1700

--

--

Баланс

1900

513

490

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/в
Голова правлiння

___________

Агафонов Володимир Миколайович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Заволокiна Ольга Степанiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00379270

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2050

(--)

(--)

2090

--

--

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
-(28)
(--)
(--)

(--)
-(97)
(--)
(--)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(28)
--10
(--)
(--)
(--)

(97)
---(--)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300

(18)
--

(97)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(18)

(97)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--18

--97

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
-4
1
23
-28

За аналогічний
період попереднього
року
4
18
43
11
25
-97

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
16885
16885
( 1.06603490)

За аналогічний
період попереднього
року
4
16885
16855
( 5.74474390)

2615

( 1.06603490)

( 5.75496890)

2650

--

--

д/в
Голова правлiння

___________

Агафонов Володимир Миколайович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Заволокiна Ольга Степанiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

за ЄДРПОУ

2014

Коди
01
01
00379270

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3
Стаття

Код за ДКУД
Код
рядка

1
2
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов'язань з податків і зборів
3115
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
д/в
Голова правлiння
________________

1801004

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

--

--

-----

-----

(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
(--)
--

--

--

--

--

--

--

----

----

(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

--

--

---

---

(--)

(--)

-(--)
(--)
------

-(--)
(--)
------

За звітний період

Агафонов Володимир
Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Заволокiна Ольга Степанiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00379270

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
105
--11
-912
---

Всього

10
-796

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

105

--

--

11

-912

--

--

-796

4100

--

--

--

--

-18

--

--

-18

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--105

----

----

--11

--18
-930

----

----

--18
-814

д/в
Голова правлiння

___________

Агафонов Володимир Миколайович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Заволокiна Ольга Степанiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах гривень)
1. Iнформацiя про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
" (далi за текстом -"Товариство") засноване у 1996 роцi.
Товариство знаходиться за адресою 68400, м. Одеська область, Арцизський район, мiсто Арциз, вул.
Машиностроїтелiв, буд.4.
Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство є перероблення та консервування овочiв i фруктiв.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства протягом 2013 року становить 3 особи.
2. Основа складання фiнансової звiтностi
Основа пiдготовки
Основою надання фiнансової звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової
звiтностi.
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство подає перший повний комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ, ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за доцiльною
справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", МСБО 16 "Основнi засоби".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських
записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням
перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта подання
Функцiональною валютою Товариства є українська гривня ("грн."). Операцiї в валютах, що вiдрiзняються вiд
функцiональної валюти Товариства вважаються операцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi
переводяться за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї або оцiнки, якщо статтi пiдлягають переоцiнцi. Доходи або
збитки вiд курсових рiзниць у результатi операцiй погашення або переоцiнки монетарних активiв чи зобов'язань на
кiнець року, деномiнованих в iноземнiй валютi, визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
Валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня ("грн.")
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у
процесi своєї дiяльностi , наданнi послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй,
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500
грн.
Амортизацiя розраховується протягом оцiночного строку корисного використання активу iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з балансу вiдбувається при їх вибуттi або
у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного
активу. Дохiд або витрати вiд списання активу, що виникають в результатi (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про прибутки i збитки за той
звiтний рiк, в якому актив був списаний.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом чинностi цих прав.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi слiд вiдносити будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою
отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi товарiв (наданнi послуг) чи для
адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з вартостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Чистою вартiстю
реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо
оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати на збут.
Списання запасiв облiковується за методом середньозваженої собiвартостi.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу

Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в
основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи,
утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на
такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всi iстотнi ризики i вигоди,
пов'язанi з володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна.
Активи, що утримуються за договорами фiнансової оренди визнаються як активи Товариства за їх справедливою
вартiстю на дату початку оренди, або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi
зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань, так щоб
забезпечити постiйну ставку на залишок зобов'язань. Витрати з фiнансової оренди визнаються безпосередньо у
звiтi про сукупний дохiд i класифiкуються як фiнансовi витрати.
Доходи i витрати з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд, за методом рiвномiрних нарахувань
протягом термiну вiдповiдної оренди.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну)
внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi
втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на
майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до
Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань
заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються в перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають
їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент
виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з
надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу капiталiзуються. Iншi витрати на позики вiдносяться до витрат перiоду. В якостi квалiфiкацiйного активу
визнається актив, який потребує значного часу для доведення його до стану придатного до використання або для
його продажу. Вже створенi активи, якi потребують модернiзацiї, реконструкцiї чи iншого полiпшення не
визнаються квалiфiкацiйними активами.
Операцiї з iноземною валютою
Товариством у поточному роцi не здiйснювалися операцiї в iноземнiй валютi.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть
вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи.
Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання враховуються у звiтi про фiнансовий стан Товариства, коли Товариство
стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. Товариство облiковує придбання або продаж
фiнансових активiв або зобов'язань на дату здiйснення розрахункiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до наступних категорiй:
(а) Фiнансовi активи
Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi
активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за
справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку.

Iнвестицiї, утримуванi до погашення - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, по яких надходять
фiксованi або платежi, що визначаються, строк погашення яких вiдомий i якi Товариство має намiр i здатна
утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за
амортизованою вартiстю.
Позики та дебiторська заборгованiсть - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, з фiксованими або
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку фiнансовi зобов'язання визнаються за
справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за
вартiстю, яка амортизується iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням можливого
резерву знецiнення. Вартiсть, яка амортизується розраховується як сума, що залишається пiсля амортизацiї премiї
або дисконту до справедливої вартостi при первiсному визнаннi по ефективнiй процентнiй ставцi. При розрахунку
враховуються премiя або дисконт, що можливо мали мiсце при придбаннi, включаються витрати на здiйснення
угоди, а також витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що
виникли при первiсному визнаннi, зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, витрат або капiталу,
залежно вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, якi визнанi доступними
для продажу або не належать до будь-якої з трьох попереднiх категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням нереалiзованих
прибуткiв або збиткiв безпосередньо в капiталi. При вибуттi такої iнвестицiї накопиченi прибуток або збитки,
ранiше врахованi в капiталi, знаходять своє вiдображення у складi фiнансових результатiв. Фiнансовi активи,
доступнi для продажу, не мають цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не може бути
достовiрно оцiнена керiвництвом, вiдображаються за iсторичною вартiстю за вирахуванням резерву знецiнення,
якщо таке може бути застосовано.
(б) Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, на кожну звiтну дату оцiнюються на наявнiсть ознак
знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються, коли iснують об'єктивнi свiдчення зменшення майбутнiх грошових
потокiв, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi, пов'язаних з даним активiв, як результат одної або декiлькох подiй, що
виникли пiсля первiсного визнання фiнансового активу. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, сума знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка.
Збитки вiд знецiнення безпосередньо зменшують балансову вартiсть усiх фiнансових активiв, за винятком торгової
дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнiвних боргiв.
Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдного
резерву. Подальше отримання вiдшкодування сум, ранiше списаної дебiторської заборгованостi, записуються за
кредитом рахунка резерву. Змiни в балансовiй вартостi нарахованого резерву вiдображаються у складi прибутку чи
збиткiв.
За винятком iнструментiв власного капiталу, наявних для продажу, якщо в наступному перiодi сума збиткiв вiд
знецiнення зменшиться, i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що виникли пiсля визнання
знецiнення, збитки вiд знецiнення, ранiше визнанi, покриваються коригуванням вiдповiдних статей у звiтi про
прибутки i збитки. В даному випадку, балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату покриття збиткiв не може
перевищувати їх амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена, якщо б збитки не були визнанi.
У вiдношеннi цiнних паперiв на право власностi, що наявнi для продажу, будь-яке збiльшення справедливої
вартостi пiсля визнання збиткiв вiд знецiнення вiдноситься безпосередньо на капiтал.
(в) Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку фiнансовi зобов'язання, утримуванi з метою торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, заявленi до вiдображення при
первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку.
Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - iншi фiнансовi зобов'язання. При первiсному
визнаннi фiнансовi зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат безпосередньо
пов'язаних iз здiйсненням операцiї. У подальшому позики i кредиторська заборгованiсть вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
(г) Списання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Фiнансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фiнансового активу або частина групи однотипних
фiнансових активiв) списується з балансу в таких випадках:
-

закiнчився термiн права отримання грошових надходжень вiд активу;

термiн права отримання грошових надходжень вiд активу не минув, однак Товариство прийняло рiшення
виплатити їх третiй особi без iстотної тимчасової затримки i в повному розмiрi за договором передачi, чи
Товариство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i або а) передала бiльшiсть ризикiв

i вигiд, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачi або збереження бiльшостi ризикiв
i вигiд, пов'язаних з активом.
Фiнансовi зобов'язання списуються при їх погашеннi, скасуваннi або закiнченнi термiну права їх вимоги. Коли
наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво вiдмiнними
умовами, або iстотно змiнюються умови наявного зобов'язання, така замiна або змiна показуються як списання з
балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з вiдображенням рiзницi вiдповiдних балансових вартостей у
звiтi про сукупний дохiд.
Знецiнення не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату визначається наявнiсть ознак знецiнення не фiнансових активiв. Якщо такi виявленi, а також
при необхiдностi перевiрки можливого знецiнення активу за рiк, що завершився, керiвництво визначає суму
очiкуваного вiдшкодування такого активу. Якщо вона менше його балансової вартостi, то остання зменшується до
рiвня вартостi вiдшкодування.
Збиток вiд зменшення триваючих видiв дiяльностi знаходить своє вiдображення у фiнансових результатах у складi
категорiй, вiдповiдних функцiї знецiненого активу.
Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в касi
i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або менше.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та
короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконує договiрнi зобов'язання i вимiрюється за
амортизованою вартiстю, використовуючи ефективну ставку вiдсотка.
3.
IСТОТНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на звiтнi суми доходiв,
витрат, активiв i зобов'язань, i розкриття умовних зобов'язань, на кiнець звiтного перiоду. Незважаючи на це, в
зв'язку з невизначенiстю щодо цих оцiнок, реальнi результати, врахованi в наступних перiодах можуть вiдрiзнятися
вiд цих оцiнок.
Дана фiнансова звiтнiсть включає оцiнки керiвництва щодо вартостi активiв, зобов'язань, сум доходiв, видаткiв та
визнання договiрних зобов'язань. Цi оцiнки, в основному, включають:
(а) Знецiнення основних засобiв
Вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" Товариство переглядає балансову вартiсть необоротних
матерiальних активiв (в основному основних засобiв) для визначення ознак знецiнення.
Товариство використовує модель стратегiчного планування для розрахунку дисконтованих грошових потокiв
(використовуючи метод "вартостi використання" як визначено в МСФЗ 36) i таким чином оцiнює вартiсть
вiдшкодування основних засобiв.
Очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiдображають довгостроковi виробничi плани, складенi на основi
попереднього досвiду i ринкових очiкувань.
Застосування МСФЗ 36 вимагає 'рунтовних суджень керiвництва щодо оцiнок i припущень, щодо майбутнiх
грошових потокiв i коефiцiєнта дисконтування. Враховуючи характер поточного глобального економiчного
оточення, подiбнi оцiнки та припущення мають високий ступiнь невизначеностi. Тому, iншi подiбнi припущення
можуть привести до результату, що може суттєво вiдрiзнятися.
(б) Термiн корисного використання основних засобiв
Товариство визначає строки корисного використання, не рiдше нiж один раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового
року та, якщо очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках
згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Данi оцiнки можуть мати iстотний
вплив на балансову вартiсть основних засобiв i амортизацiйнi витрати протягом перiоду.
(в) резерв пiд сумнiвну заборгованiсть
Компанiя не створює резерв пiд сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв.
4.
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, Товариство застосувало всi новi та
переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов`язковим для застосування
при складаннi рiчної звiтностi. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до
будь-якого впливу на облiкову полiтику фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.

5. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
тис.грн.
Найменування 31 грудня 2012 року
Матерiальнi затрати
18
Виртати на персонал
43
4
Витрати на соцiальнi заходи
11
Амортизацiя
25
23
Iншi витрати
Всього 97
28

31 грудня 2013 року

1

6. IНШI ДОХОДИ
тис.грн.
Найменування 31 грудня 2012 року
Iншi доходи
10
Всього 10

31 грудня 2013 року

7. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання
Разом
Первiсна вартiсть:
На 31 грудня 2012 року 878
327
78
55
Надходження Переоцiнка
Вибуття
На 31 грудня 2013 року 878
327
78
55
Накопичена амортизацiя:
На 31 грудня 2012 року 632
265
75
49
Надходження 12
9
1
1
23
Переоцiнка
Вибуття
На 31 грудня 2013 року 644
274
76
50
Залишкова вартiсть:
На 31 грудня 2012 року 246
62
3
6
На 31 грудня 2013 року 234
53
2
5

Транспортнi засоби

тис.грн.
Iнструменти, прилади,iнвентар

1338

1338
1021

1044
317
294

8. ЗАПАСИ
тис.грн.
Найменування 31 грудня 2012 року
Сировина i матерiали 31
31
Запаснi частини 4
4
Готова продукцiя
110
110
Iншi матерiали 2
2
Всього 147
147

31 грудня 2013 року

9. ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ТА IНША ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
тис.грн.
Найменування 31 грудня 2012 року
31 грудня 2013 року
Розрахункам з вiтчизняними покупцями 49
49
Всього 49
49
10. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал становить 104 855 грн. 85 коп. та складається
з 16 885 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю кожна - 6 грн. 21 коп.
в%
Найменування 31 грудня 2012 року
31 грудня 2013 року
Безуглов О.В. 37,68 37,68
Кiглюк П.М.
21,00 21,00
Крючкова А.П. 16,68 16,68
ТОВ " АГРОФIРМА ДНIСТРОВСЬКА" 2,31
2,31
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТОЯНОВА I.С."
0,6
0,6
Iншi акцiонери-фiзичнi особи
21,73 21,73
100% 100%
11. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
тис.грн.
Найменування 31 грудня 2012 року
Торгова кредиторська заборгованiсть
Заборгованiсть з оплати працi 88

31 грудня 2013 року
855
855
81

Розрахунки з бюджетом 60
Розрахунки зi страхування
Iншi поточнi зобов`язання
Всього 1309
1304

61
37
269

38
269

12. КОНТРАКТНI ТА УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(а) Економiчна ситуацiя
Дiяльностi Товариства здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть
пiдприємств в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликi промiжки часу. Як результат цього, активи та
операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику в разi будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та
економiчному середовищi.
(б) Оподаткування
Внаслiдок нестабiльного економiчного середовища в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги
суб'єктам пiдприємницької дiяльностi. У зв'язку з цим, мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство
постiйно змiнюються. Положення рiзних законодавчих та нормативно-правових актiв не завжди чiтко
сформульованi i їх iнтерпретацiя залежить вiд думки посадових осiб податкових органiв та Мiнiстерства фiнансiв.
Нерiдкi випадки розбiжностi у думках мiж мiсцевими, регiональними та республiканськими податковими
органами. У вiдповiдних нормативно-правових актах, законах, постановах iснує режим штрафiв та пенi за заявленi
чи виявленi порушення. Штрафнi санкцiї включають конфiскацiю спiрної суми (за порушення законодавства), а
також штрафи. Цi факти створюють податковi ризики, значно перевищуючi ризики в країнах з бiльш розвинутими
податковими системами.
(в) Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатою заробiтної плати спiвробiтникам
Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української
органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Товариство зобов'язане
вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов'
язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до
Пенсiйного фонду.
13. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Для цiлей даної фiнансової звiтностi, сторона вважається пов'язаної, якщо одна компанiя здатна контролювати
iншу або має значний вплив на неї при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень, що визначено МСБО 24
"Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi, чи є компанiя пов'язаною стороною з Компанiєю,
основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не їх юридичнiй формi. Пов'язанi сторони включають учасникiв,
основний управлiнський персонал i його близьких родичiв, а також компанiї, якi знаходяться пiд контролем або
значним впливом з боку учасникiв.
Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, що неприпустимi для непов'язаних сторiн. Операцiї мiж
пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на умовах, якi значно вiдрiзняються вiд умов здiйснення операцiї
мiж непов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2013 року операцiї мiж пов'язаними сторонами у Товариствi не
здiйснювались.
14. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi
постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi
процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна
середовища, технологiї або змiна галузi. Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають ризик
лiквiдностi та ринковий ризик. Керiвництво Товариства розглядає i затверджує принципи управлiння кожним iз
зазначених ризикiв.
а) Управлiння капiталом
Основна мета управлiння капiталом Товариства полягає у пiдтримцi можливостi продовження її дiяльностi i
розширення бiзнесу, а також максимiзацiї доходу.
Капiтал Товариства складається з власного капiталу, який належить засновнику, що включає в себе статутний
капiтал та нерозподiлений збиток.
Товариство здiйснює контроль за капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується
шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi.
Протягом 2013 року не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння капiталом.
31 грудня 2012 року
Короткостроковi позики 0
Всього капiтал 796
814
Капiтал та чиста заборгованiсть
Коефiцiєнт фiнансового важеля

31 грудня 2013 року
0
796
0%

814
0%

б) Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими
iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики:
валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, iнший цiновий ризик.
в) Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив
на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
Товариство не було схильне до валютного ризику станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року, оскiльки
не мало жодних монетарних активiв або зобов'язань деномiнованих в iноземнiй валютi.
Ризик процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в процентних ставках негативно
вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
в) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настаннi строку
їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.
З метою управлiння та мiнiмiзацiї даного ризику, Товариство веде облiк i аналiз вимог i зобов'язань у розрiзi
контрактних термiнiв погашення, якi представленi в таблицi нижче.
Договiрнi термiни погашення по фiнансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
До 3 мiсяцiв
Вiд 6 до 12 мiсяцiв
Фiнансовi активи
Дебiторська заборгованiсть
Разом 49
49
Фiнансовi зобов`язання
Короткостроковi позики Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Разом 1304
1304
Нетто позицiя 1255
1255

Вiд року
49

49

-

-

Разом

1304

1304

г) Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представленi, в
основному, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, а також грошовими коштами та їх еквiвалентами.
Грошовi кошти розмiщуються в фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо надiйними.
Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику.
15. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Справедлива вартiсть - це сума грошових коштiв, на яку фiнансовий iнструмент може бути обмiняний в ходi
поточних операцiй (вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї) мiж зацiкавленими сторонами i яка
найкращим чином може бути пiдтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та
зобов'язань, що вiдображаються за амортизацiйною вартiстю, оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх
грошових потокiв, очiкуваних до одержання згiдно з чинними контрактами, за поточною ринковою вiдсотковою
ставкою, доступною для Товариства, для подiбних фiнансових iнструментiв з аналогiчним термiном погашення.
Керiвництво вважає, що балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй
вартостi.
16. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля звiтного перiоду суттєвих подiй не вiдбувалось.
Керiвник
Головний бухгалтер

Агафонов В.М.
Заволокiна О.С.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ПРОФАУДИТ"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65009 м. Одеса провулок Курортний, буд. 2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

36921215

№ 4347
25.03.2010

д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" станом на
31.12.2013 року
Адресат:
Власникам цінних паперів, Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ", НКЦПФР.
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Вступний параграф:
Основні відомості про емітента:
Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ"
Код за ЄДРПОУ00379270
Місцезнаходження
68400, Одеська обл., Арцизький район, м. Арциз, вул.Машиностроїтелів, 4
Дата державної реєстрації
24.04.1996 року
Опис аудиторської перевірки:
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську
діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2013, затверджених в якості
Національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 24.12.2014 року № 304/1 (надалі - МСА), в тому числі у
відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705
"Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
у звіті незалежного аудитора".
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті
отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор
звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які
необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки
суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень
щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів
на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним
протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена
фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець
останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.
Опис перевіреної фінансової звітності
Перевірці підлягав повний комплект фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ", далі - Товариство, складений за МСФЗ, який включає:

-

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 року;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк;
Звiт про власний капітал за 2013 рiк;
Примiтки до фiнансової звiтностi за рік, що закінчився 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно
до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародні стандарти фінансової звітності та
відповідно до нормативних актів України, що регламентують порядок складання та подання фінансової звітності.
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Аудиторська думка
Підстава для висловлення модифікованої думки
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки ця дата
передувала нашому призначенню аудитором. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання
достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів, грошових коштів. Через характер
облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
Також під час перевірки аудитором були виявлені відхилення від встановленого нормативними актами
України порядку обліку основних засобів та нарахування амортизації Товариством. Данні відхилення мають
обмежений вплив на фінансову звітність в цілому і є не несуттєвими.
Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" станом на 31.12.2013 р. Нами були виконані процедури
аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних
аудиторських доказів.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання інформації про фiнансову
звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами
безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє
вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлення модифікованої думки" фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2013 р., подає
достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства
згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004
р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного
кодексу України.
Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає -814 тис. грн.
Заявлений статутний капітал складає 105 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу
у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам
ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом с фінансовою
звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
Товариством у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність".
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова
звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Значні правочини
Товариство у 2013 році не вчиняло та не приймало рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких згідно
статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI становить 10 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам
законодавства
Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства" та складається із наступних органів:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність
визначені Статутом Товариства.
Підрозділ внутрішнього аудиту не створений.
Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його
середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до
управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих
даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта
господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування,
облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить
суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські
послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України
№ 212/4 від 25.03.2010 р.
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