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.

Директор

Колосов Андрiй Альбертович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРIВ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Приватне 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

19.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№ 75 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

20.04.2017
(дата)

20.04.2017
(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

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
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.
- емiтент, у звiтному перiодi, не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- емiтент, у звiтному перiодi, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- емiтент, у звiтному перiодi, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких
є заiнтересованiсть;
- емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв тому рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо) не надає.
"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 iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод
емiтент не мав випадкiв 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

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

-

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
2

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

ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI
РИБОЮ, РАКОПОДIБНИМИ ТА МОЛЮСКАМИ
НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
68.20
НЕРУХОМОГО МАЙНА
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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

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

2.310000000000

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТОЯНОВА I.С."

22494020

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

0.590000000000

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/н

80.509300000000

132 iншi фiзичнi особи акцiонери

д/н

16.590700000000
Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Директор
1) посада
Колосов Андрій Альбертович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1984
4) рік народження**
середня
5) освіта**
9
6) стаж роботи (років)**
пакувальник ПП Колосов
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2016 строком на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Директора належить:
1)
без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм
власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
2)
приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3)
укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від
10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення
Наглядової ради;
4)
укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення
Загальних зборів;
5)
вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які
договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених
Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
6)
представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними
особами як на території України, так і за її межами;
7)
видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
8)
розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних
зборів та Наглядової ради;
9)
відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого
підпису за ними;
10)
наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій,
представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного
законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
11)
в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання
всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
12)
встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного
законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні
розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
13)
підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними
функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
14)
підписувати колективний договір;
15)
вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової
ради з правом дорадчого голосу;
16)
приймати участь в Загальних зборах;
17)
затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
18)
заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за
порушення у відповідності з чинним законодавством;
19)
організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та
позачергових Загальних зборів;
20)
вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі
документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма
правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або
частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду,
оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення
відповідних дій іншій особі;
21)
виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з
діяльністю Товариства;
22)
складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборів акціонерів;
23)
виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

2.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi (за звiтний перiод): заробiтна плата склала
17262 грн., в натуральнiй формi винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
3. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" від 25.04.2016р., прийнято
рішення:
- достроково припинити, у зв'язку із зміною структури Виконавчого органу, повноваження Голови правління
Колосова Андрія Альбертовича.
- обрати на посаду Директора Колосова Андрія Альбертовича, строком на 5 років.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 9.
6.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пакувальник ПП Колосов, Голова
Правлiння, Директор ПРАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради, представник акціонера
1) посада
Колосов Михайло Альбертович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
середня - спеціальна
5) освіта**
11
6) стаж роботи (років)**
приватний підприємець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2016 строком на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради належить:
Голова Наглядової ради:
організовує роботу Наглядової ради;
скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту
товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) призначення та припинення повноважень Директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
Товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів
відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у
загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні Товариства";
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні
Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70
Законом України "Про акціонерні Товариства";
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом
акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування.
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. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" від 25.04.2016р., прийнято
рішення:
- у зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Голови Наглядової ради Безуглова
Олександра Володимировича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Колосова Михайло Альбертовича, строком на 3 роки.
На засіданні Наглядової ради ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", яке відбулось 25.04.2016 року
прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Колосова Михайло Альбертовича, голову Наглядової ради
обрано до моменту переобрання.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 11.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: приватний підприємець, голова
Наглядової ради ПРАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа здійснює підприємницьку діяльність за місцем державної реєстрації.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради, представник акціонера
1) посада
Яковенко Олександр Вікторович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
середня
5) освіта**
16
6) стаж роботи (років)**
приватний підприємець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2016 строком на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Члена Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту
товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) призначення та припинення повноважень Директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
Товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів
відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у
загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні Товариства";
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні
Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70
Законом України "Про акціонерні Товариства";
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом
акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування.
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. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" від 25.04.2016р., прийнято
рішення:
- у зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Кiглюк Павла
Миколайовича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Яковенко Олександра Вікторовича, строком на 3 роки.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 16.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: приватний підприємець, член
Наглядової ради ПРАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа здійснює підприємницьку діяльність за місцем державної реєстрації.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради, акціонер
1) посада
Колосова Галина Іванівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
середня
5) освіта**
18
6) стаж роботи (років)**
приватний підприємець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2016 строком на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Члена Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту
товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) призначення та припинення повноважень Директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
Товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів
відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у
загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні Товариства";
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні
Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70
Законом України "Про акціонерні Товариства";
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Законом України "Про акціонерні
Товариства";
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом
акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування.
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. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" від 25.04.2016р., прийнято
рішення:
- у зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Абрамова
Олександра Захаровича.
- обрати на посаду члена Наглядової ради Колосову Галину Іванівну, строком на 3 роки.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 18.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2010 року на пенсії, член
Наглядової ради ПРАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ревiзор
1) посада
Колосов Віталий Альбертович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/в д/в д/в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1989
4) рік народження**
середня
5) освіта**
6
6) стаж роботи (років)**
приватний підприємець
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2016 строком на 5 рокiв
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис 1. До повноважень та обов'язкiв Ревізора належить:
Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття рішень визначаються Положенням про Ревізора та дого-вором, що
укладається з Ревізором, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання поза-чергових
загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань
порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених за-коном, цим
Статутом або внутрішніми положеннями товариства.
Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кан-дидатури
яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає
та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання
Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати
здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.
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. Загальними зборами акціонерів ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" від 25.04.2016р., прийнято
рішення:
- у зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Ревізора Крючкової Ангелiни Петрiвни.
- обрати на посаду Ревізора Колосова Віталія Альбертовича, строком на 5 років.
4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
5. Стаж роботи (рокiв) - 6.
6. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: приватний підприємець, Ревізор
ПРАТ "Арцизький завод продтоварiв".
7. Посадова особа здійснює підприємницьку діяльність за місцем державної реєстрації.
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

Директор

Колосов Андрій
Альбертович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради, представник
акціонера

Колосов Михайло
Альбертович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради, представник
акціонера

Яковенко Олександр
Вікторович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради, акціонер

Колосова Галина Іванівна

д/в д/в д/в

13594

80.50932780575

13594

0

0

0

Ревiзор

Колосов Віталий
Альбертович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

13594

80.50932780575

13594

0

0

0

Усього

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

фiзична особа
Серія, номер, дата видачі
Прізвище, ім'я, по батькові
паспорта, найменування органу,
фізичної особи*
який видав паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

13594

80.509327805745

100

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Усього 13594

80.509327805745 100

Кількість за видами акцій
прості
іменні
13594

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

привілейо
-вані на
пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
13594

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

Привілейо
-вані на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

25.04.2016
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та
змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi
збори у звiтному перiодi не проводились.
Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Обрання голови та секретаря загаль-них зборiв Товариства. Прийняття рiшень з питань проведення
загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Това-риства за 2011-2015 роки.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011-2015 роки.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011-2015 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за
2011-2015 роки.
5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2011-2015 роки.
6. Розподiл прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування
вимог законодавства України.
7. Прийняття рiшення про змiну типу ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".
8. Про внесення змiн до Статуту ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", пов'язаних iз змiною типу,
шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової
редакцiї Статуту Товариства.
9. Про затвердження положень Товариства: Загальнi збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревiзора.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
14. Обрання Ревiзора Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно - правового договору, що укладатимуться з Ревiзором Товариства,
встановлення розмiру винагороди, об-рання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно правового договору з Ревiзором Товариства.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Товариства.
17. Обрання Директора Товариства.
18. Затвердження умов цивiльно - правового договору, що укладатимуться з Директором Товариства,
встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно правового договору з Директором Товариства.
Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення.
Рiшення з питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

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
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

"ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

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).

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22452796
65009 Одеська область м. Одеса провулок Курортний 2
АЕ № 286879
Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.10.2013
(0482) 34-21-26
34-21-26
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку
- депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну установа
Юридична особа, яка здiйснила, на пiдставi договору, вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам iменних акцiй,

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

"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)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" є новим найменуванням
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" (рішення загальних
зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", протокол від 25 квітня
2016р.) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Статут ПАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" (нова редакцiя) зi змiнами, зареєстрованими 20.07.2011р. 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 Відкритого 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:
- Директора;
- Головного механiка.
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 - 2 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 дорівнює 22 тис.грн, у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi
збільшилася на 18 тис.грн. Збільшення розміру фонду оплати труда обумовлено збільшенням розміру заробітної
платні робітникам. Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання.
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)

Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi здiйснюється згiдно
Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
Згiдно ПБО-8, амортизацiя їх здiйснюється прямолiнiйним способом.По кожному нематерiальному активу
визначається строк корисного використання.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, що утримуються пiдприємством для використання у
виробництвi чи постачання товарiв i надання послуг, для здавання у оренду iншим особам або для
адмiнiстративних потреб, зi строком очiкуваного використання бiльше 1 року або одного визначеного циклу.
Основнi засоби класифiкуються по групам, амортизацiя на них нараховується згiдно ст. 144-146 роздiлу III
Податкового кодексу України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Первiсна оцiнка об'єкта основних
засобiв здiйснюється згiдно ст. 8-14 ПБО-7 "Основнi засоби".
Одиницею облiку запасiв визначається їх вид. Первiсна вартiсть запасiв , що придбаються за плату, є собiвартiсть,
визначена згiдно ст. 9 ПБО-9 "Запаси". Не включаються у первiсну вартiсть запасiв, а вiдображаються у витратах
перiоду понаднормативнi втрати та недостачi товарiв, витрати на збут, iншi витрати, що не зв'язанi з придбанням
товарiв. Запаси вiдображаються у бухгалтерськiй звiтностi за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продажу та iншому їх вибуттi оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої вартостi.
На вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (МШП), що облiковуються на рахунку 11, нараховується
знос, сума зносу вiдображається на рахунку 13.3. Вартiсть МШП, облiк яких ведеться на рахунку 22, списується
одразу при передачi до експлуатацiї. З метою забезпечення зберiгання вiдповiдальними особами МШП у
експлуатацiї органiзовано контроль та облiк у кiлькiсних показниках протягом їх фактичного використання.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством майбутнiх
економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. У балансi дебiторську заборгованiсть за товари,
роботи, послуги визнавати за чистою вартiстю, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi згiдно ПБО-4 прийняти грошовi кошти на розрахунковому
рахунку, грошовi кошти у касi пiдприємства, грошовi кошти у шляху та депозитнi сертифiкати термiном 3 мiсяцi.
У "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдносяться суми на пiдписку перiодичних видань, попередньо оплаченi послуги
та iншi витрати, що стосуються слiдуючого облiкового перiоду.
До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включаються суми, що нарахованi на протязi поточного або попереднього
звiтного перiоду, якi будуть визначенi у наступних облiкових перiодах.
Прибуток визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється згiдно з ПБО-15.
Витрати вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
У виробничу собiвартiсть продукцiї включаються прямi витрати та загальновиробничi витрати.
Витрати,пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються у собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi), квалiфiкуються вiдповiдно ПБО-16 i вважаються витратами
перiоду.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються
пiдприємством до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату балансу вiдображаються
за справедливою вартiстю - iнвестицiй у звiтному перiодi не було.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), 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. Виручка від надання послуг у звітному періоді склала 138 тис.грн.
Підприємство 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.
На кінець звітного 2015 року відчуженно активів на загальну суму 429 тис.грн., придбання активів не відбувалось.
На кінець звітного 2016 року списано активів на загальну суму 42 тис.грн., придбання активів не відбувалось.
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
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу емiтента,
афiлiйованими особами, а також правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми /
залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не здiйснювались.
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 2016 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить:
- будiвлi та споруди - 854 тис.грн., знос - 846 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13 тис.грн., знос - 10 тис.грн.
Загальна сума нарахованого зносу складає - 856 тис.грн.
Середнiй ступень зносу становить:
- будiвлi та споруди - 99%;
- машини та обладнання - 77%.
Протягом року вiдбулися змiни вартостi основних засобів у зв'язку із вибуттям (списанням) транспортних засобів
на 42 тис.грн.
Надходжень основних засобів у звітному періоді не відбувалось.
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
Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства у звiтному
перiодi не було.
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
Укладених та не виконаних договорiв на кiнець звiтного року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому)
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 - 138 тис.грн. (за 2015р. - 956 тис.грн,; за 2014р. 0 тис.грн.).
Чистий прибуток за звiтний перiод - (-83) тис.грн. (за 2015р. - 827 тис.грн,; за 2014р. - (-60) тис.грн.).
Власний капiтал за звiтний перiод - (-130) тис. грн. (за 2015р. - (-47) тис. грн,; за 2014р. - (-874) 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
16.000
11.000

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
16.000
11.000

- будівлі та споруди

12.000

8.000

0.000

0.000

12.000

8.000

- машини та обладнання

4.000

3.000

0.000

0.000

4.000

3.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

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

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

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

16.000

11.000

0.000

0.000

16.000

11.000

Пояснення : Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства: Одеська область,
Арцизський район, місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4. Використання основних засобiв здiйснюється за
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Основнi засоби використовуються
згiдно технiчних паспортiв, транспортнi засоби кожен рiк пiдлягають технiчному огляду. Базою оцiнки для
визначення балансової вартостi основних засобiв є первiсна вартiсть. Пiдприємство не має орендованих основних
засобiв i основних засобiв невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали.
Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів
здійснюється за рахунок власних коштів.
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 2016 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить:
- будiвлi та споруди - 854 тис.грн., знос - 846 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13 тис.грн., знос - 10 тис.грн.
Загальна сума нарахованого зносу складає - 856 тис.грн.
Середнiй ступень зносу становить:
- будiвлi та споруди - 99%;
- машини та обладнання - 77%.
Протягом року вiдбулися змiни вартостi основних засобів у зв'язку із вибуттям (списанням) транспортних засобів
на 42 тис.грн.
Надходжень основних засобів у звітному періоді не відбувалось.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-130

-47

Статутний капітал (тис.грн.)

105

105

105
105
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(-130.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(105.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний
капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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
0.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
147.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
147.00
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 147 тис.грн. у порiвняннi з початком звiтного
перiоду зобов'язання збiльшились на 83 тис.грн. Зобов'язання вiдбитi у балансi в роздiлi III "Поточнi
зобов'язання" за сумою їхнього погашення.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
25.04.2016
23.03.2016
25.04.2016
25.04.2016

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

1
2
3

Рік
2014
2015
2016

Кількість зборів, усього
0
0
1

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

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
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
1
2
0
1
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

2
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

д/в

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/в
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
д/в д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
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
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в

Ні

X
X
X
X

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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
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
X
X
X

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

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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?
Так
Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) д/в
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
X
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

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) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть) д/в
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
X
Не визначились
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) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року. д/в

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА
КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
Середня кількість працівників 2
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

2017

Коди
01
01
00379270
5120410100
112

за КВЕД

10.39

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 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

---16
909
893
---

---11
867
856
---

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

----16

----11

1100

--

--

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

--1
----1

----6
--6

1200

--

--

1300

17

17

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
-163
---47

--11
-246
---130

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

64
-------64

147
-------147

1700

--

--

Баланс

1900

17

17

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Станом на 31.12.2016р.
- статутний капiтал Товариства складає 105 тис.грн., у звiтному роцi статутний
капiтал не змiнювався.
- резервний капiтал складає 11 тис.грн., у порiвняннi з початком року резервний
капiтал не змiнювався.
- нерозподилений прибуток (непокритий збиток) складає -246 тис.грн., у порiвняннi
з початком року непокритий збиток збільшився на 83 тис.грн.

Директор

________________

Колосов Андрій Альбертович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

не передбачено

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00379270

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

138

956

2050

(285)

(409)

2090

--

547

2095
2120
2130
2150
2180

(147)
-(--)
(--)
(--)

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

2190

--

547

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(147)
--64
(--)
(--)
(--)

(--)
--328
(--)
(--)
(48)

2290

--

827

2295
2300

(83)
--

(--)
--

2305

--

--

2350

--

827

2355

(83)

(--)

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

--83

-827

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
253
22
4
5
-284

За аналогічний
період попереднього
року
4
147
4
2
256
-409

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
( 4.91560560)

За аналогічний
період попереднього
року
4
16885
16885
48.97838320

2615

( 4.91560560)

48.97838320

2650

--

--

Формування доходiв здiйснювалося вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО15
"Доход". Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг у 2016 роцi дорівнює
138 тис.грн.
Директор

________________

Колосов Андрій Альбертович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

не передбачено

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00379270

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

138

956

3005
3006
3010
3095

-----

-----

3100

(54)

(--)

3105
3110
3115
3116
3118
3190
3195

(22)
(4)
(52)
(--)
(52)
(--)
6

(85)
(47)
(93)
(3)
(68)
(731)
--

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

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

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

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-6
--6

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

Станом на 31.12.2016 р. залишки коштiв Товариства на поточному рахунку у
банку дорiвнюють 6 тис.грн.
Директор

________________

Колосов Андрiй Альбертович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

1801004

не передбачено

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00379270

Звіт про власний капітал
за 2016 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
-163
---

Всього

10
-47

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

105

--

--

11

-163

--

--

-47

4100

--

--

--

--

827

--

--

827

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--105

----

----

--11

-827
-246

----

----

-827
-130

Станом на 31.12.2016р.
- статутний капiтал Товариства складає 105 тис.грн., у звiтному роцi статутний
капiтал не змiнювався.
- резервний капiтал складає 11 тис.грн., у порiвняннi з початком року резервний
капiтал не змiнювався.
- нерозподилений прибуток (непокритий збиток) складає -246 тис.грн., у порiвняннi
з початком року непокритий збиток збiльшився на 83 тис.грн.

Директор

________________

Колосов Андрiй Альбертович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

не передбачено

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
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
станом на 31.12.2016 року
Адресат:
Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", для подання до НКЦПФР.
Вступний параграф:
Основні відомості про емітента:
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
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 2014, затверджених в якості
Національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 року № 320/1 (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". Концептуальною основою для проведення аудиторської перевірки є Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку.
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.
Аудиторські докази 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 визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річна фінансова
звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього дня звітного
року.

Опис перевіреної фінансової інформації
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", яка складає повний комплект фінансової звітності та
включає:
Баланс станом на 31.12.2016 р. (форма № 1-м.);
Звіт про фінансові результати за 2016 р. (форма № 2-м.);
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність стосовно складання та достовірності подання наданої до перевірки
звітності та документації, відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", та чинного законодавства України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а саме:
- Директор - Колосов А.А.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит 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 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Станом на 31.12.2016 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 246,0 тис. грн. Протягом 2016 року
Товариство отримало збитки у розмір 82,6 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства менше статутного
капіталу, що не відповідає вимогам част. 4 ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Наявність збитків є суттєвою
невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати свою діяльність, тому Товариство може не бути здатним реалізувати активи та погасити свої
зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ",
станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
П(С)БО.
Інша допоміжна інформація
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 мінус 130,1 тис.
грн. Заявлений статутний капітал складає 104,9 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 2016 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
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту,
затвердженого загальними зборами акціонерів.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
Загальні збори акціонерів - вищий орган,
Наглядова рада - наглядовий орган,
Правління - виконавчий орган,
Ревізійна комісія - контролюючий орган.
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені
Статутом Товариства та відповідними положеннями.
Під час здійснення аудиту не отримано свідоцтв того, що на Товаристві був створений комітет з питань аудиту чи
запроваджено посаду внутрішнього аудитора згідно ст. 56 Закону України "Про акціонерні товариства".
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення
зовнішнього аудитора приймалось рішення на загальних зборах Товариства.
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.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
№ 0412 видане згідно Рішення Аудиторської палати
України № 281/4 від 31.10.2013 р.
Місцезнаходження юридичної особи
65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Телефон (факс) юридичної особи
(0482)784-76-14, (093)683-57-73
Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір № 10-А/2017 від 25.01.2017 р.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з 25 січня 2017 р. по 27 лютого 2017 р.
Виконавець - Аудитор сертифікат № 007044, рішення Аудиторської палати України
№ 269 від 29 квітня 2013 р.
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Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" сертифікат № 007040, рішення Аудиторської палати України
№ 269 від 29 квітня 2013 р.
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