Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Крицун Роман Михайлович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

15.04.2016
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

20550910

1.4. Місцезнаходження

76018 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ Крайкiвського, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 77-91-91 (0342) 77-91-91

1.6. Електронна поштова адреса

vas@pkg.if.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у

70 Бюлетень Цiннi папери України

номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://ksenija.ua, www.stockmarket.gov.ua

15.04.2016
Дата
18.04.2016
Дата
18.04.2016
Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
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: У складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi:
- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством;
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, оскiльки емiтентом вони
не отримувались;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки в звiтному перiодi таких
подiй не виникало;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки у емiтента таку посаду не введено;
- iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки емiтент не проходив рейтингову оцiнку;
- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента емiтента,
оскiльки вони не випускались;
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- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не
проводились;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська харчосмакова
фабрика"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 107348
3. Дата проведення державної реєстрації
31.01.1998
4. Територія (область)
Iвано-Франкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
1772500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
79
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
10.72 ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
11.07 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ
ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
АКІБ "Укрсиббанк", м.Івано-Франківськ
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

351005

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

ПАТ "Ідея-Банк", м.Івано-Франківськ

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

26000032066000

336310

26000300020836

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

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Iвано-Франкiвськiй
обл.

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

13660726

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

76018 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ вул.Василiянок, 28

0.000000000000

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

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000

0.000000000000

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

Директор

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

КА 458512 24.05.1997 Бориславським МВ УМВС України в Львівській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Крицун Роман Михайлович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1964

вища
13

ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", Голова Наглядової ради
05.06.2015 на 5 років

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Перший Заступник Директора

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

СС 265005 27.05.1997 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Карп'юк Віктор Олексійович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1958

вища
23

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", Голова правління
05.06.2015 на 5 років

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової Ради

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

СС 004091 28.12.1995 Івано-Франківським МУВС МВС в в
Івано-Франківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Крицун Ігор Михайлович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
24

Інформацію про попереднє місце роботи та займані посади особою не надано
05.06.2015 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

СС 568517 19.06.1996 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Яцків Микола Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1962

вища
14

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", заступник голови
Правління з технічних питань
05.06.2015 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

СЕ 253821 28.12.1995 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Прошак Тетяна Романівна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
5

ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", начальник відділу
постачання і збуту
05.06.2015 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

СС 927709 14.04.2000 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Семак Ірина Василівна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1949

середня спеціальна
11

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", начальник складу
готової продукції
05.06.2015 на 5 років

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

СЕ 340084 08.09.2005 Івано-Франківським МВ УМВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Міщиха Тетяна Йосипівна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1980

вища
11

ТзОВ "Вігос", головний бухгалтер
01.04.2014 безстроково

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

СС 685656 25.02.1999 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Думак Галина Миколаївна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
5

ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", головний технолог
05.06.2015 на 5 років

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

СЕ 352152 10.06.2006 Богородчанським РВ УМВС в Івано-Франківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Бабецька Лілія Михайлівна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
5

ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", начальник вафельного
цеху
05.06.2015 на 5 років

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Директор

1

Перший Заступник
Директора

Голова Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
3

Крицун Роман Михайлович КА 458512 24.05.1997
Бориславським МВ УМВС України
в Львівській обл.

Кількість
акцій (штук)
4

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
5

6

7

0

8

0

9

2850

0.04019746121

2850

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

1473051

20.77645980254

1473051

0

0

0

Карп'юк Віктор
Олексійович

СС 265005 27.05.1997
Івано-Франківським МУВС МВС

Яцків Микола
Володимирович

СС 568517 19.06.1996
Івано-Франківським МУВС МВС

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

СС 927709 14.04.2000
Івано-Франківським МУВС МВС

500

0.00705218618

500

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

СС 685656 25.02.1999
Івано-Франківським МВ УМВС в
Івано-Франківській обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Крицун Ігор Михайлович

Прошак Тетяна Романівна

СС 004091 28.12.1995
Івано-Франківським МУВС МВС в
в Івано-Франківській обл.
СЕ 253821 28.12.1995
Івано-Франківським МВ УМВС в
Івано-Франківській обл.

Голова Ревізійної комісії

Семак Ірина Василівна

Головний бухгалтер

Міщиха Тетяна Йосипівна

Член ревізійної комісії

Думак Галина Миколаївна

Член ревізійної комісії

Бабецька Лілія Михайлівна СЕ 352152 10.06.2006
Богородчанським РВ УМВС в
Івано-Франківській обл.

СЕ 340084 08.09.2005
Івано-Франківським МВ УМВС

Усього

1476401

20.82370944993

1476401

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Територiальна громада
25698131
м.Iвано-Франкiвська (в особi
Фонду комунальної власностi
територiальної громад

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Місцезнаходження

76000 Iвано-Франкiвська область д/н
Iвано-Франкiвськ Л.Курбаса, 2

756714

10.672976022567

Кількість
Від загальної
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної Серія, номер дата видачі та найменування органу,
який
видав
паспорт
акцій
(штук)
кількості
акцій(%)
особи

Прості
іменні
756714

Прості
іменні

Крицун Iгор Михайлович

д/н д/н д/н

1473051

20.776459802540

1473051

Крицун Валентина Михайлiвна

д/н

1765000

24.894217207330

1765000

Крицун Михайло Юрiйович

д/н

1765000
Усього

5759765

24.894217207330
81.237870239774

1765000
5759765

Кількість за видами акцій

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

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

Чергові
X

Позачергові

05.06.2015

94.270000000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту
Ревiзiйної комiсiї.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012-2014 роки.
4. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012-2014 роки.
5. Про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
6. Про вiдчуження незадiяного майна Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
9. Про переобрання органiв управлiння Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено:
1) Прийняти до увагу звiт Директора та Наглядової ради Товариства. Затвердити звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї.
2) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2012-2014 р.
3) Покрити збитки Товариства за рахунок власного капiталу.
4) Не проводити викуп Товариством розмiщених ним акцiй.
5) Здiйснити вiдчуження незадiяного майна Товариства згiдно перелiку (дод.до протоколу). 6)
Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття даного рiшення (по 04.06.2016р. включно), характер яких пов'язаний з
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 20 млн.грн., та
iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 5 млн.грн.
7) Попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є (чи може бути) заiнтересованiсть у
пов'язаних осiб.
8) Переобрати Крицуна Романа Михайловича на посадi Директора Товариства на строк 5 рокiв по
05.06.2020р. включно.
9) Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки чисельнiстю 3 особи у складi: Крицун I.М.,
Якцiв М.В., Прошак Т.Р.
10) Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 5 рокiв чисельнiстю 3 особи у складi: Семак
I.В., Думак Г.М., Бабецька Л.М.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ

30370711

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Б.Грінченка, 3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Міжміський код та телефон

0442791074

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

д/н

. .

Факс

0442791074

Опис

Особа виконує функції центрального депозитарію у відповідності до
чинного законодавства.

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

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

Приватна аудиторська фірма "Полюс-аудит"

Код за ЄДРПОУ

31790207

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Місцезнаходження

76000 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ Гната
Хоткевича, 65А/9

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

№ 245/4

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Міжміський код та телефон

(0342) 77-59-26

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2012

Факс

(0342) 77-59-26

Опис

Особа надає аудиторські послуги.

Вид діяльності

аудиторська діяльність

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Простокапіталгруп"

Код за ЄДРПОУ

35277641

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Місцезнаходження

76006 Iвано-Франкiвська область д/н м.Івано-Франківськ Вовчинецька,
225А

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ 286664

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Міжміський код та телефон

(0342) 54-42-10

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.10.2013

Факс

(0342) 54-42-10

Опис

Особа надає послуги з питань обслуговування рахунків у цінних паперах
депонентів-власників іменних цінних паперів емітента відкритих у
процесі дематеріалізації їх випуску.

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарної установи

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

08.10.2010 39/09/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

3

4

5

Iвано-Франкiвське
територiальне управлiння
ДКЦПФР

UA4000158679

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7

0.25

8

7090000

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

1772500.00

Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії не здійснювалися.
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100.000000
000000

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Підприємство засноване в 1946 році як артіль «5 грудня». Вона
включала кондитерський цех (пиріжки і тістечка), ковбасний цех, цех
по виробництву морозива, млини в селах Підлужжя, Угорники, Підпечари,
Загвіздя, Клузів, Пациків, торгові точки в м. Станіславі, підсобне
господарство. В 1951 році перейменована на Станіславський
харчокомбінат. В 1953 році до підприємства був приєднаний
Станіславський оцтовий завод. В 1973 році був збудований
виробничо-адміністративний корпус і підприємство перейменоване в
Івано-Франківську харчосмакову фабрику. В сiчнi 1998 року
зареєстрована як ВАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика".
За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.08.2010р. на виконання
вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного
товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено
найменування Товариства з
Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківська харчосмакова
фабрика" на Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська
харчосмакова фабрика".
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
Основні цехи: кондитерський, вафельний, зефірний, кулінарний,
безалкогольних напоїв, макаронний цех.
Допоміжні цехи: механічна майстерня, гараж, склади.
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
(осiб): 79
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0
Фонд оплати працi: 1987 тис. грн. У звiтному перiодi розмiр фонду
оплати працi вiдносно попереднього року збільшився на 700 тис. грн,
що складає 54,39 %.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не затверджена.
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 до жодних об'єднань не належить.

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
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх
осіб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону
України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi "
вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку
активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй, що
базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi
фiнансової звiтностi розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi.
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;
Основним видом продукцiї пiдприємства є кондитерськi вироби,
безалкогольнi напої.
Основним ринком збуту є Iвано-Франкiвська область. Основними
клiєнтами є пiдприємства роздрiбної торгiвлi продовольчими товарами,
мешканцi Iвано-Франкiвська та Iвано-Франкiвської областi.
Основним конкурентом пiдприємства є ПАТ "Ласощi".
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
У 2015 році придбано основних засобів на загальну суму 1614 тис.грн.,
в тому числі на 696 тис.грн транспортних засобів, на 384 тис.грн.
машин та обладнання.

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
д/н
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
Емітент володіє основними засобами за залишковою вартістю на 3917
тис.грн. Всі основні засоби знаходяться по місцезнаходженню емітента.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Фінансово-економічна криза, і як наслідок, низька платоспроможність
населення.
Соціально-політична і фінансово-економічна нестабільність в державі.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних
коштiв, банкiвських кредитiв та поворотної фінансової допомоги.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори укладаються згiдно запланованих графiкiв.
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)
Пiдприємство планує збiльшити використання наявних виробничих
потужностей та розширити асортимент продукцiї, удосконалити та
модернiзувати дiюче обладнання, впровадити новi технологiї, вийти на
новi ринки збуту, зiбльшити обсяги виробництва продукцiї та покращити
її якiсть. Планується також створити пiдприємство по випуску бiльш
конкурентноздатних видiв продукцiї, збiльшити фiрмову торгiвлю,
органiзувати рекламну роботу, встановити новi норми виробiтку i
переглянути старi для зниження собiвартостi продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.

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
Інформація щодо судових справ відсутня.
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
Інша інформація відсутня.

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
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

2.Невиробничого призначен
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- інвестиційна нерухомість
- інші

Усього

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2800.000
3917.000

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

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2800.000
3917.000

1995.000

2328.000

0.000

0.000

1995.000

2328.000

418.000

656.000

0.000

0.000

418.000

656.000

362.000

911.000

0.000

0.000

362.000

911.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

25.000

22.000

0.000

0.000

25.000

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2800.000
3917.000
0.000
0.000
2800.000
3917.000
У
емiтента
не
має
орендованих
основних
засобiв.
Всi
наявнi
основнi
засоби
є
Пояснення :
виробничого призначення.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
-1317
1773
1773

За попередній період
-2523
1773
1773

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (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

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-1317.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капіталу(1773.000 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
Кредити банку, у тому числі :

Дата виник
нення
X

Кредит вiд ПАТ "Кредi Агрiколь банк"

05.04.2013

Кредитна лiнiя вiд АТ "Укрсиббанк"

Кредит вiд ПАТ "Кредi Агрiколь банк"
Кредитний лiмiт вiд ПАТ КБ "Приватбанк"

Гарантований платiж вiд ПАТ КБ "Приватбанк"
Зобов'язання за цінними паперами

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
За векселями (всього)

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання

Усього зобов'язань
Опис:

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
551.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

23.00

18.800

04.04.2016

13.02.2015

324.00

16.900

12.02.2016

23.01.2014

100.00

X

0.00

12.04.2013
10.09.2013
X

д/н

13.00
91.00
0.00

13.900
36.000
36.000
X
X

11.04.2016
25.01.2016
12.01.2016
X
X

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

0.00

X

X

X

X
X
X

0.00

0.00
0.00

X

X
X

X

X
X

д/н

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

X

X

X

X

0.00

102.00

X

5976.00

X

8513.00

X

1884.00

X

X
X
X

X

X
X
X

У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента
збiльшилась.

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

05.06.2015

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
08.06.2015

2

Вид інформації

3

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

Рік

2015

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2014

0

0

2013

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?
Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Ні

X

Акціонери

Депозитарна установа
Інше

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Бюлетенями ( таємне голосування )

Так

Ні

X

Підняттям рук
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Так

Ні

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Позачергові збори не скликались

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

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Складу

Так

4
_____

Ні
X

Організації

X

Діяльності

X

Іншi

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 :
Оцінка не проводилась
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування

Так

Ні
X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Іншi

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцінка не проводилась
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою

Так

Ні

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

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги
Інше

X

Ні

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

Ні

X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 напрямків 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

Так

Ні

Так

Ні

Так

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Так
______

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду

Ні

X

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

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

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Ні

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Так

Ні

X

Виконавчий орган
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Так

Ні

X

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Ревізійна комісія ( ревізор )

Так

X

Ні

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше

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

Так

X

Ні

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Випуск акцій

Так

Ні

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
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
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК"

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

13659226

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

0036
04.11.2010

Місцезаходження аудиторської фірми, 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого,
аудитора
буд. 34, оф.1

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"
станом на 31 грудня 2015року
(код за ЄДРПОУ 20550910, місцезнаходження Україна, 76018, м.Івано-Франківськ,
вул.Крайківського, буд. 1)
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Загальним зборам акціонерів та правлінню ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика"
1.

Вступний параграф

Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства
"Івано-Франківська харчосмакова фабрика" (далі - Товариство), що додається, яка включає
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, опис важливих
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
2.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності, складеної у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
3.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг. 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 помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
4.

Підстава для висловлення умовно позитивної думки

Аудиторська перевірка фінансової звітності показала, що в основному звітність Товариства
складена з врахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, але є окремі
невідповідності цим вимогам.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2015 р. є від'ємною і складає - 1 317 тис.грн.,
що менше статутного капіталу. Це не відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу
України від 16 січня 2003 р. (зі змінами та доповненнями).
У балансі (звіті про фінансовий стан) станом на початок і кінець звітного періоду,
Товариством відображено додатковий капітал, який не було списано при вибутті дооцінених
основних засобів на нерозподілений прибуток.
5.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфі "Підстава для
висловлення умовно позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, та його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності , законодавства України,
облікової політики Товариства.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що,
незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки
підприємництва, в умовах кризи існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх
факторів на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається
аудитором у відповідності до МСА 570 "Безперервність" як така, що продовжуватиме свою
діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або
припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку
Товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному
питанню.
Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на
фінансовий стан Товариства.
Основні відомості про аудиторську фірму:
"
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з
обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК"
"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0036, видане
рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98, продовжене рішенням
Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 року №315/3, чинне до 24.09.2020 р.;
"
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР від
29.03.2016р., серія та номер: П 000374, чинне до 24.09.2020 року;
"
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0520, видане рішенням АПУ від
24.12.2014 р.№304/4;

"
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 76018,
м.Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, оф.1;
"
Телефон: (0342) 75-05-01;
"
Електронна пошта: auditservice.inc@gmail.com
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір на виконання аудиторських послуг: від 21 березня 2016 р. № 147.
Аудит проведено в період з 21 березня по 14 квітня 2016 р.
14 квітня 2016 р.

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська харчосмакова
фабрика"

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ;
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
79
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
76018 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвськ Крайкiвського, 1, т.(0342) 77-91-91
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка

1

2

10.71

V

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

Незавершені капітальні інвестиції

1005

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1002

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3

01

20550910
112

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Актив

01

2610100000

за КОАТУУ

Форма № 1

Коди

На кінець звітного
періоду
7
8
1

36

4

3
8
5

156

1010

2800

3917

1012

5149

5622

1011
1015
1020
1030

7949
----

9539
----

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1040
1090

---

---

1095

2843
733

1209

Виробничі запаси

1101

330

610

Товари

1104

295

295

II. Оборотні активи
Запаси
Готова продукція

Поточні біологічні активи

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1100

1103
1110

--

304
--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

246

902

1587

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

1135

4

4

Інша поточна дебіторська заборгованість

1136
1155

29

175

1165

5

106

1167

--

93

1190

6

Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1125

108

4076

1160
1166
1170

4

-5
9

18

4

--

13
4

17

1195

1934

3120

1300

4777

7196

1200

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2
1400

3

1773

Капітал у дооцінках

1405

1088

Резервний капітал

1415

--

Додатковий капітал

1410

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1420

-5440

1430

--

1425

Вилучений капітал

Усього за розділом I

1495

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Довгострокові забезпечення

1520

Інші довгострокові зобов'язання
Цільове фінансування
Усього за розділом II

56

--

-2523
--

343

4

1773
1088
56

--

-4234
---

-1317
--

361

1515

5604

5976

1525

--

--

--

--

1595

5947

6337

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

1615

951

1274

у тому числі з податку на прибуток

1620
1621

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

146

47
56

191

102
88

1630

118

186

Поточні забезпечення

1660

--

203

Інші поточні зобов'язання

1690

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Доходи майбутніх періодів

1635

1665

Усього за розділом IІІ

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
д/н

Директор

________

Крицун Роман Михайлович

Головний бухгалтер

________

Міщиха Тетяна Йосипівна

-8

92
--

40

1695

1353

2176

1900

4777

7196

1700

Баланс

27

--

--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківськаза ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
харчосмакова фабрика"

2016
01 01
20550910

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2015 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код за ДКУД
За звітний період

1801003
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

14333

7314

2050

(9915)

(5224)

2090

4418

2090

Інші операційні доходи

2095

(--)

(--)

2120

2000

1338

Витрати на збут

2130

(1448)

(1119)

2150

(1578)

(1138)

2180

(4171)

(4611)

2190

--

-(3440)

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

2195

(779)

2200

--

--

2220

2132

3030

2240

--

--

2250

(147)

(135)

2255

(--)

(--)

2270

(--)

(1)

2290

1206

--

збиток

2295

(--)

(546)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300

--

--

2305

--

--

2350

1206

--

2355

(--)

(546)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400

--

--

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

--

2455

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

--

2465

1206

-546

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Інший сукупний дохід після оподаткування

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

2505

Витрати на оплату праці

2510

Відрахування на соціальні заходи

2515

Амортизація

2520

Інші операційні витрати

2550

Разом

9521
1987
733

За аналогічний
період
попереднього року
4

5115
1287
469

501

1012

13754

367

874

8112

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

7090000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.17009870

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

д/н
Директор

__________

Крицун Роман Михайлович

Головний бухгалтер

__________

Міщиха Тетяна Йосипівна

3

7090000

0.17009870

За аналогічний
період
попереднього року
4

7090000

7090000

( 0.07700990)
( 0.07700990)
--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківськаза ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
харчосмакова фабрика"

2016
01 01
20550910

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2015 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

13956

7742

у тому числі податку на додану вартість

3005

--

--

3006

--

--

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3010

59

24

3011

--

24

3015

2175

990

3020

268

207

3040

1297

751

3095

49

454

3100

(12632)

(7334)

3105

(1595)

(1098)

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

3110

(805)

(509)

3115

(530)

(506)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3117

(260)

(354)

3118

(270)

(152)

Витрачання на оплату повернення авансів

3135

(253)

(--)

3140

(--)

(1)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3190

(69)

(7)

3195

1920

713

3200

--

--

Зобов'язання з податку на додану вартість
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

3205

--

--

3215

--

--

Надходження від деривативів

3220

--

--

3225

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3250

--

--

3255

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3260

(1748)

(36)

3270

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3290

(--)

(--)

3295

-1748

-36

3300

--

--

3305

6791

3031

3340

630

--

3345

(--)

(--)

3350

6728

3571

Витрачання на сплату відсотків

3355

(--)

(--)

3360

(138)

(136)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3390

(626)

(--)

3395

-71

-676

3400

101

1

3405

5

5

3410

--

-1

Інші надходження

необоротних активів
Інші платежі

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 грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

1

д/н
Директор

________

Крицун Роман Михайлович

Головний бухгалтер

________

Мiщиха Тетяна Йосипiвна

2

3

4

3415

106

5

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківськаза ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
харчосмакова фабрика"

2016
01 01
20550910

Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

4000

1773

1088

--

--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010

--

--

--

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4095

1773

1088

--

4100

--

--

--

--

-5440

--

--

-2523

1206

--

--

4110

--

--

--

1206

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4210
4240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

4295

--

--

--

--

1206

--

--

1206

4300

1773

1088

--

-4234

--

--

-1317

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)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року
д/н
Директор

________

Крицун Роман Михайлович

Головний бухгалтер

________

Мiщиха Тетяна Йосипiвна

56

56

56

--

-5440

-2523

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,
ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
ЗМIСТ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ ТА ЇЇ ДIЯЛЬНIСТЬ
ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ, ЇХ IНТЕРПРИТАЦIЇ
ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
ОСНОВНI ЗАСОБИ
ЗАПАСИ
ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ
КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
IНШIР ОБОРОТНI АКТИВИ
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
ДОВГОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
IНШI ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВЯЗАННЯ
КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОБОТИ, ТОВАРИ, ПОСЛУГИ
ПОТОЧНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
НАРАХОВАНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
ВИТРАТИ НА ЗБУТ
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ
ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
IНШI ВИТРАТИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНI АКТИВИ
СУТТЄВI ПРАВОЧИНИ
ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ ТА ЇЇ ДIЯЛЬНIСТЬ
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" зареєстроване згiдно з чинним
законодавством України.
Спочатку, Товариство було створене як народне пiдприємство "Бистриця".
Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок перетворення в процесi приватизацiї державних
пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" №1099 вiд 11.09.1996р., Законiв України "Про господарськi
товариства" №1577-ХП вiд 19.09.1991р., "Про приватизацiю державного майна" №90/97-ВР вiд 19.02.1997р., "Про
особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" №290/96-ВР вiд 10.07.1996р. народне пiдприємство
"Бистриця" було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика".
Засновником товариства була держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Iвано-Франкiвськiй областi та члени трудового колективу НП "Бистриця". Зареєстровано Вiдкрите акцiонерне
товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради 31
сiчня 1998р. за №11191200000001024.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 07 червня 2011 року та вiдповiдно до вимог Закону України вiд
17 вересня 2008 року № 514-IV "Про акцiонернi товариства" змiнено тип товариства з Вiдкритого акцiонерного
товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика". Змiни зареєстрованi
виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради 17 червня 2011р. за №11191050009001024.
Основнi види дiяльностi:
- Виробництво сухого печива та борошняних кондитерських виробiв;
- Надання в оренду власного нерухомого майна;
- Неспецiалiзована оптова торгiвля;
- Iнше.
Юридична адреса компанiї:
вул. Крайкiвського, 1, м. Iвано-Франкiвськ
Україна, 76018
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть пiдприємства
ПАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" здiйснює виробництво сухого печива та борошняних кондитерських
виробiв та реалiзовує власну продукцiю населенню та юридичним особам Iвано-Франкiвської областi.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства в 2015 роцi складала 79 осiб.
ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Країна на сьогоднi знову потерпає вiд кризових
проявiв: перебування в умовах триваючої вiйськової агресiї, поглиблення i розширення негативних тенденцiй в
економiцi, значне знецiнення вартостi нацiональної валюти, iстотне погiршення лiквiдностi в банкiвському
секторi, посилення умов кредитування, рiст цiн, зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок
зменшення реальних доходiв населення, висока корупцiя, надмiрне боргове навантаження - все це вказує на значне
погiршення пiдприємницького середовища.
Економiчна ситуацiя в Українi потребує вжиття термiнових заходiв, спрямованих на стабiлiзацiю. Уряд України
вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд
змiн в нормативно-законодавчi акти i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Враховуючи те, якою
широкою є програма необхiдних реформ, питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи
швидко та правильно.
У зв'язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного
вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан
Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть
вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i сплачувати свої борги по
мiрi настання термiнiв їх погашення.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а
також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в
ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого
розвитку Товариства. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати
дiяльностi Товариства i його фiнансове становище. Ефект такого потенцiйного негативного впливу не може бути
достовiрно оцiнений.
СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування попереднiх оцiнок та
припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну величину активiв та зобов'язань, розкриття iнформацiї про можливi
активи та зобов'язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну величину доходiв та витрат за звiтний перiод.
Однак невизначенiсть стосовно цих припущень та попереднiх оцiнок може привести до результатiв, якi можуть
вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, стосовно яких
приймаються цi припущення та попереднi оцiнки. Припущення та попереднi оцiнки Товариства базуються на вихiдних
даних, якими воно володiло на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та
припущення стосовно майбутнього можуть змiнюватися внаслiдок ринкових змiн та непiдконтрольних Товариству
обставин. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного використання
нематерiальних активiв та основних засобiв, резервiв сумнiвних боргiв та забезпечення на оплату вiдпусток.
Цi оцiнки перiодично переглядаються, i, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у
складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити, дебiторську i
кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають у
зв'язку з фiнансовими iнструментами - це ризик лiквiдностi, кредитний ризик, ринковий ризик та валютний ризик.
Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на виявлення та аналiз ризикiв, пов'язаних iз
дiяльнiстю Товариства, визначення вiдповiдних лiмiтiв ризикiв та засобiв контролю, а також здiйснення

оперативного контролю за рiвнем ризику та дотриманням встановлених лiмiтiв. Полiтика та система управлiння
ризиками регулярно аналiзується з урахуванням змiн ринкових умов та дiяльностi Товариства.
Ризик лiквiдностi
Ризик нестачi лiквiдностi полягає в потенцiйнiй нездатностi Товариства виконати свої зобов'язання при настаннi
термiнiв їх виконання. З метою управлiння ризиком лiквiдностi, Товариство аналiзує термiни корисного
використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень
погашення рiзних iнструментiв.
Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi 'рунтується на ефективному здiйсненнi
операцiйної дiяльностi та залучення фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Товариство
здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього
iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами
(наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi.
Метою управлiння ризиком лiквiдностi є постiйне збереження ризику лiквiдностi, достатнього для своєчасного
виконання зобов'язань Товариства, як в звичайних умовах, так i в складних фiнансових ситуацiях. У випадку
недостатньої лiквiдностi Товариство приймає мiри по залученню позикових ресурсiв, переважно у виглядi
вiдновлювальних кредитних лiнiй, банкiвських овердрафтiв та кредитiв.
Кредитний ризик
Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна iз сторiн операцiй з
фiнансовими iнструментами послужить причиною того, що iнша сторона понесе збиток внаслiдок невиконання
зобов'язань по договору. Виникнення кредитного ризику пов'язане з кредитними та iншими операцiями Товариства з
контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Цi ризики регулярно контролюються та переглядаються. Керiвництво Товариства аналiзує термiни виникнення
дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi, контролює простроченi суми та створює резерв сумнiвних
боргiв (на дату формування фiнансової звiтностi прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня). Для
управлiння ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком використовується практика встановлення жорстких термiнiв
оплати продукцiї.
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає в тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси та процентнi ставки, будуть
впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв Товариства. Метою управлiння ринковими ризиками є
управлiння i контроль рiвня ринкового ризику в прийнятних межах параметрiв при оптимiзацiї прибутковостi на
ризик.
Валютний ризик
У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку iз реалiзацiєю та закупiвлями в iноземних валютах. Основними
валютами, у зв'язку з якими виникає цей ризик є, головним чином, росiйський рубль та долар США.
Управлiння ризиками капiталу
Товариство розглядає власний капiтал та позиченi кошти як основне джерело формування капiталу. Керiвництво
здiйснює заходи з управлiння капiталом таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi.
Керiвництво Товариства перiодично здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi, аналiзує вартiсть
капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв, здiйснюється регулювання
капiталу, шляхом залучення позикового капiталу для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб та
стратегiї розвитку Товариства, а також виплати дивiдендiв.
НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ,

ЇХ IНТЕРПРЕТАЦIЇ

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" повинне застосовувати МСФЗ, якi є
чинними для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2015 р.
Новi стандарти та тлумачення що набули чинностi та стали обов'язковими до застосування Товариством з 1 сiчня
2015 року:
МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй": до стандарту внесено уточнення щодо значення "умови переходу".
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу": до стандарту внесено уточнення щодо класифiкацiї та оцiнки умовного
вiдшкодування, виключення зi сфери дiї угод про спiльну дiяльнiсть
МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти": до стандарту внесено уточнення щодо розкриття iнформацiї вiдносно
агрегування операцiйних сегментiв.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi": до стандарту внесено уточнення щодо оцiнки короткострокової
дебiторської та кредиторської заборгованостi, сфери дiї звiльнення вiдносно портфеля.
МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи": до стандартiв внесено уточнення щодо
перерахунку накопиченої амортизацiї при переоцiнцi.
МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони": до стандарту внесено уточнення щодо визначення
"пов'язаної сторони".
МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть": до стандарту внесено уточнення щодо визначення зв'язку мiж МСФЗ
(IFRS) 3 та МСБО (IAS) 40
Новi стандарти, якi ще не набули чинностi, але їх дозволяється застосовувати достроково набувають чинностi з

01.01.2016 року:
МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання": новий стандарт (оприлюднений в 2014 роцi Радою з
МСФЗ i починає дiяти з 01.01.2016р.), визначає вимоги щодо вiдображення у фiнансовiй звiтностi залишкiв за
вiдстроченими рахунками тарифного регулювання, якi виникають, коли суб'єкт господарювання надає товари або
послуги клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдлягає тарифному регулюванню.
МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi": внесенi поправки з метою пiдвищення якостi розкриття iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi (надання бiльш актуальної та специфiчної iнформацiї про компанiю, уникнення розкриття
(виключення iз звiтностi) несуттєвої iнформацiї, можливiсть реорганiзацiї та об'єднання пояснень до фiнансової
звiтностi), роз'ясненi правила агрегування та деталiзацiї iнформацiї, визначенi додатковi вимоги до подання
промiжних пiдсумкiв (включаючи звiрку), пояснення щодо подання iншого сукупного доходу, отриманого вiд
iнвестицiй, що облiковуються за методом дольової участi.
МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть": внесенi поправки дозволяють застосування в окремiй фiнансовiй
звiтностi методу дольової участi (методу участi в капiталi) з метою облiку iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi
та спiльнi пiдприємства.
МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи": роз'яснення допустимих методiв
амортизацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi
пiдприємства": роз'яснення питання продажу чи передачi в якостi внескiв активiв мiж iнвестором та його
асоцiйованим або спiльним пiдприємством.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть": облiк придбання часток участi у спiльних операцiях.
МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть": змiна методу оцiнки
вибуття.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї": внесенi поправки щодо роз'яснення, в яких
випадках договори обслуговування квалiфiкуються як "безперервна участь", та розкриття iнформацiї про
взаємозалiк у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.
МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам": застосування ставки дисконтування регiонального ринку з однiєю й тiєю ж
валютою (наприклад, в єврозонi).
МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть": розкриття iнформацiї в iнших роздiлах промiжної фiнансовiй
звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" : питання класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв на пiдставi
оцiнки бiзнес-моделi та договiрних грошових потокiв, знецiнення фiнансових iнструментiв на пiдставi моделi
очiкуваних кредитних збиткiв, принципи облiку хеджування. Стандарт вступає в силу (є обов'язковим для
застосування) для звiтного перiоду, що починається з 01.01.2018 року.
МСФЗ (IFRS) 15 "Доходи вiд контрактiв iз замовниками": стандарт випущено у травнi 2014року, вступає в силу (є
обов'язковим для застосування) для звiтного перiоду, що починається з 01.01.2018 року (дату набуття чинностi
Стандартом перенесено з 01.01.2017 року на один рiк вiдповiдно).
Товариство i в подальшому застосовуватиме дiючi, новi та переглянутi мiжнароднi стандарти та тлумачення, якщо
це вiдповiдатиме законодавству України та буде доречно з точки зору розкриття повної, прозорої та
неупередженої iнформацiї про його дiяльнiсть.
ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Склад фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
- Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно
законодавства України, шляхом трансформацiї - з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з
метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Функцiональною валютою Товариства є українська гривня (UAH) - нацiональна валюта України.
Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за офiцiйним курсом на
кiнець звiтного перiоду (звiтний перiод - квартал), крiм рахункiв в банку, якi перераховуються в гривню
щомiсячно на останнiй робочий день.
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом на дату здiйснення операцiї. Прибутки або збитки,
що виникли в результатi розрахункiв за такими операцiями, а також на звiтну дату, в результатi перерахунку
грошових активiв i зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв як
курсовi рiзницi.
Курс обмiну iноземних валют до гривнi дорiвнює офiцiйному курсу, що встановлюється Нацiональним банком України
на вiдповiдну дату. Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi

фiнансової звiтностi на 31 грудня були наступними:
Долар США:
2015 - 24,000667;
2014 - 15,768556;
Євро:
2015 - 26,223129;
2014 - 19,2329080;
Росiйський рубль:
2015 - 0,32931; 2014 - 0,30304.
Дiяльнiсть Товариства
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно з принципом безперервного функцiонування. За 2015 рiк
Товариство отримало прибуток в сумi 1206 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати
безперервно дiючим.
Товариство являє собою одну одиницю генеруючи грошовi потоки.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариство облiковує та вiдображає в фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi
активи". Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi, якщо iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з їх використанням та вартiсть їх достовiрно визначена. Придбанi нематерiальнi активи
визнаються за справедливою вартiстю їх придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються
по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (якщо такi
є). По нематерiальних активах застосовується метод прямолiнiйного нарахування амортизацiї протягом термiну
корисного використання.
Перiод корисного використання (нарахування амортизацiї) нематерiальних активiв переглядається в кiнцi кожного
звiтного року. При цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у Звiтi про фiнансовi результати.
Група нематерiальних активiв
Метод амортизацiї
Дiапазон строкiв корисного використання
Iншi нематерiальнi активи
прямолiнiйний
вiд 1 до 10 рокiв
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не
очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими
сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається до Звiту про фiнансовi результати у момент
списання.
Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".
Об'єкти основних засобiв визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в
майбутньому економiчнi вигоди вiд їх використання та вартiсть їх може бути достовiрно визначена.
Матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного перiоду (року) та їх вартiсть перевищує 2500 гривень,
включаються до складу необоротних активiв. Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв включає витрати,
безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством складається iз
вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих непрямих витрат.
Безоплатно отриманi об'єкти основних засобiв визнаються Товариством активами за справедливою вартiстю.
Одночасно на суму справедливої вартостi Товариством визнається дохiд. Пiсля визнання активами основнi засоби
облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та подальших
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться у разi, якщо їх
балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому не
очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття цих об'єктiв основних засобiв. Дохiд, або
витрати, якi виникають в результатi припинення визнання об'єктiв основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю цих активiв), включаються до Звiту про фiнансовi
результати за той звiтний рiк, в якому було припинене визнання об'єкту основних засобiв.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування амортизацiї
протягом термiну корисного використання, визнаних згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Для
розрахунку зносу використовуються наступнi орiєнтовнi термiни використання:
Групи основних засобiв Метод амортизацiї
Дiапазон строкiв корисного використання
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Прямолiнiйний
вiд 20 до 80 рокiв
Машини та обладнання
Прямолiнiйний
вiд 3 до 25 рокiв
Транспортнi засоби Прямолiнiйний
вiд 5 до 8 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Прямолiнiйний
вiд 4 до 6 рокiв
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100% вартостi у першому мiсяцi використання
На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується.
Матерiальнi активи первiсною вартiстю до 2500 грнивень та термiном корисного використання понад 12 мiсяцiв
визнаються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. При передачi в експлуатацiю цих активiв нараховується
знос у розмiрi 100 вiдсоткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї основних засобiв аналiзуються в
кiнцi кожного звiтного року та, за необхiдностi, коригуються. При цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в
звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.

Об'єкти незавершеного будiвництва, що споруджуються для наступного використання у виробничих або
адмiнiстративних цiлях, облiковуються по вартостi будiвництва за вирахуванням будь-яких визнаних збиткiв вiд
знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних послуг, а також, для квалiфiкованих активiв,
витрати по позиках, якi капiталiзуються у вiдповiдностi iз облiковою полiтикою Товариства. Такi об'єкти
основних засобiв вiдносяться до вiдповiдних груп основних засобiв на момент завершення будiвництва або
готовностi до цiльового використання. Нарахування амортизацiї по таких об'єктах розпочинається з моменту
готовностi активiв до запланованого використання.
Витрати на ремонт та iншi полiпшення основних засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення та
включаються до складу операцiйних витрат, за винятком випадкiв, коли вони пiдлягають капiталiзацiї. Оскiльки
сума в статтi незавершене будiвництво є суттєвою, вона видiлена окремою строкою. У вартiсть незавершеного
капiтального будiвництва входить вартiсть основних засобiв, робота над якими залишається незакiнченою. У
складi незавершенного будiвництва Товариство облiковує витрати на придбання, спорудження або вiдновлення
будiвель, споруд, машин та обладнання.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi
утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Запаси
Запаси - активи, якi:
утримуються для подальшого продажу;
перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також
управлiння Товариством.
Запаси облiковуються по методу середньозваженої собiвартостi та включають витрати на придбання
товарно-матерiальних запасiв, їх доставку та доведення до поточного стану. В фiнансовi звiтностi запаси
вiдображаються по меншiй iз двох величин - по вартостi придбання або чистiй вартостi можливої реалiзацiї.
Можлива вартiсть реалiзацiї передбачає цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської дiяльностi, за
вирахуванням можливих витрат на завершення робiт та проведення реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть в балансi
вiдображається за очiкуваною чистою вартiстю реалiзацiї. Облiковi оцiнки, що використовуються для створення
резерву сумнiвних боргiв, базуються на аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Якщо
заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву, протягом того року, коли
вона такою визнана. Повернення ранiше списаних сум облiковуються як дохiд.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi та кошти на рахунках у банках. Суми обмеження щодо
яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше,
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за справедливою вартiстю.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю. Кредити i позики класифiкуються
як поточнi, коли їх термiн погашення не перевищує дванадцяти мiсяцiв.
Витрати по позиках включають в себе виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Товариством в зв'язку iз
залученням цих коштiв. Разовi витрати, пов'язанi з отриманням банкiвських кредитiв (вартiсть оцiнки, сплачена
комiсiя тощо) та всi iншi витрати по позиках вiдносять до витрат того звiтного перiоду, в якому вони були
понесенi.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив,
класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються як витрати
перiоду у звiтi про фiнансовi результати з використанням прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом
термiну оренди.
Що стосується Товариства як орендодавця, то активи, якi є предметом операцiйної оренди вiдображаються у
балансi у вiдповiдностi iз видом активiв. Доходи вiд операцiйної оренди визнаються рiвномiрно, протягом
термiну оренди, i вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати у складi iнших доходiв.
Податок на додану вартiсть
Дохiд вiд продажу, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм
випадкiв, коли:
- податок на додану вартiсть, що виник при покупцi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом.
В цьому випадку податок на додану вартiсть визнається, вiдповiдно, як частина витрат на придбання активу або

частина статтi витрат;
- торгова дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням податку на додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається
в дебiторську та кредиторську заборгованiсть, вiдображену в балансi.
Резерви
Резерви (забезпечення) визнаються у випадку, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або те, що
випливає iз практики), що виникло в результатi минулих подiй, вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним
для погашення цього зобов'язання є ймовiрним та iснує можливiсть надiйної оцiнки такого зобов'язання. Сума,
визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання
на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли
резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточне
зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв. Резерв
використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких вiн був створених.
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом року Товариство щомiсячно створює резерв (забезпечення) для
виплати чергових вiдпусток персоналу. Резерв розраховується виходячи iз належних кожному працiвнику днiв
вiдпустки на кiнець звiтного року за вiдпрацьований час та його сердньоденної зарплати. При визначеннi суми
резерву, враховуються вiдповiднi вiдрахування на соцiальне забезпечення. В кiнцi кожного року проводиться
iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при
необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Визнання доходу
Дохiд визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв вiдповiдно до
узгоджених умов продажу, коли iснує ймовiрнiсть того, що Товариство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з
проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу застосовуються окремо до
кожної операцiї. Кожний вид доходу вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
У результатi використання активiв компанiї iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi.
Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать та розраховуються, виходячи з бази їх
нарахування та строку користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi iнших сторiн. Умовою
визначення процентiв є ймовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Дохiд визначається за вирахуванням податку на додану вартiсть.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються коли сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того,
що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi
з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Визнання витрат
Витрати облiковуються за методом нарахування. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства
окремо. Критерiї визнання витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид витрат вiдображається в
бухгалтерському облiку окремо. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду,
вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їх виплата є юридично об'рунтованою. Дивiденди, визначенi Правлiнням, не
вираховуються з величини нерозподiленого прибутку до моменту їх затвердження на загальних рiчних зборах
акцiонерiв.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний
прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi
доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а
також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування.
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Пенсiйнi зобов'язання
Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок в Пенсiйний фонд України на користь
своїх працiвникiв. Внесок розраховується як процент вiд поточної суми заробiтної плати та вiдноситься на
затрати одночасно iз нарахуванням заробiтної плати. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi
"Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до

фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi
вигоди, є незначною.
ПОЯСНЮВАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI

1. Нематерiальнi активи
Рух нематерiальних активiв за piк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, представлено наступним чином:
Ф.1, рядок 1000-1002
Нематерiальнi активи, тис. грн.
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014р.:
Первiсна вартiсть
8
Накопичена амортизацiя (1)
Надходження Вибуття (-)
Накопичена амортизацiя Амортизацiйнi нарахування
(4)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015р.:
Первiсна вартiсть
8
Накопичена амортизацiя (5)
2. Основнi засоби
У складi основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року вiдбулися наступнi змiни:
Ф.1, рядок 1005-1010
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби Всього
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014р.:
Первiсна вартiсть
4 362
2 467
820 227 73 7 949
Накопичена амортизацiя (2 367) (2 049) (458)
(202)
(73)
(5 149)
Надходження за рiк 459 384 696 7
68 1 614
Переоцiнка за рiк
Вибуло за рiк:
Первiсна вартiсть
(-) (7) (1) (10)
(6) (24)
Вибуло за рiк: знос 7
1
10 6
24
Амортизацiйнi нарахування
(126)
(146)
(147)
(10)
(68)
(497)
Iншi змiни первiсної вартостi
Iншi змiни зносу
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015р.:
Первiсна вартiсть
4 821
2 844
1 515
224 135 9 539
Накопичена амортизацiя
(2 493)
(2 188) (604)
(202)
(135)
(5 622)

Iнструменти,

Незавершене будiвництво включає вартiсть капiтального ремонту будiвель на суму 151 тис. грн. та вартiсть
приладiв в процесi встановлення на суму 5 тис. грн. Всього вартiсть незавершеного будiвництва складає 156 тис.
грн.
3. Запаси
Структура запасiв станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2015 року була наступною:
Ф.1, рядок 1100-1110
31.12.2014 31.12.2015
Сировина i матерiали
203 416
Тара i тарнi матерiали 59 178
Будiвельнi матерiали
62 Запаснi частини 1
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Готова продукцiя
108 304
Товари 295 295
Всього: 733 1 209

5

16

На 31 грудня 2015 року запаси Товариства не перебувають в заставi, обмежень в їх користуваннi немає.
4. Поточна дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, операцiйну оренду та iншi активи,
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, iнша дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31
грудня 2015 року включають:
Ф.1, рядок 1125, 1130, 1155
31.12.2014 31.12.2015

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
за готову продукцiю
586 1 358
за операцiйну оренду
316 229
Резерв сумнiвних боргiв (-) (-)
Чиста реалiзацiйна вартiсть 902 1587
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами:
аванси за роботи i послуги 5
5
аванси по розрахунках за запаси
241 13
Резерв сумнiвних боргiв (-) (-)
Чиста реалiзацiйна вартiсть 246 18
Iнша дебiторська заборгованiсть 29 175
Резерв сумнiвних боргiв (-) (-)
Чиста реалiзацiйна вартiсть 29 175
5. Поточнi податковi активи
Поточнi податковi активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2015 року представленi
наступним чином:
Ф.1, рядок 1135
31.12.2014 31.12.2015
Поточнi податковi активи, в т.ч.:
Податок на прибуток 4
4
Всього: 4
4
6. Кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi наступним
чином:
Ф.1, рядок 1165
31.12.2014 31.12.2015
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi
Грошовi кошти у касi
5
13
Всього: 5
106

-

93

Станом на 31 грудня 2015 року не iснує обмежень щодо використання коштiв на поточних рахунках у банках.
7. Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31 грудня 2014року та 31 грудня 2015року сформованi за рахунок таких
витрат:
Ф.1, рядок 1170
31.12.2014 31.12.2015
Передплата перiодичних видань
Страхування активiв 8
4
Всього: 9
4

1

-

8. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
Ф.1, рядок 1190
31.12.2014 31.12.2015
Податкове зобов'язання на отриманi аванси
Неотриманi податковi накладнi
1
2
Всього: 6
17

5

15

9. Власний капiтал
Статутний капiтал ПАТ "Iвано-Франкiвської харчосмакової фабрики" складається iз 7 090 000 (семи мiльйонiв
дев'яносто тисяч) акцiй, що становить 1 772 500,00 (один мiльйон сiмсот сiмдесят двi тисячi п'ятсот) грн.
Протягом звiтного перiоду не змiнювався розмiр i структура статутного капiталу.
Статутний капiтал Товариства розподiлено мiж учасниками станом на 31 грудня 2015 року наступним чином:
Ф.1, рядок 1400
Учасники
31.12.2015
Юридичнi особи-резиденти
189
Фiзичнi особи-резиденти 1 584
Всього: 1 773

Номiнальна вартiсть акцiй складає 0,25 гривнi за одну акцiю. Утримувачi простих акцiй мають право на отримання
дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на щорiчних Загальних зборах
акцiонерiв.
Капiтал у дооцiнках сформований за рахунок дооцiнки та безоплатного отримання необоротних активiв у попереднiх
перiодах. Станом на початок i кiнець звiтного перiоду становить 1 088 тис.грн.
10. Довгостроковi кредити банкiв
Довгостроковi кредити банкiв станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi наступним
чином:
Ф.1, рядок 1510
31.12.2014 31.12.2015
Кредити в нацiональнiй валютi
Кредити в iноземнiй валютi Всього: 343 361

343 361
-

11. Iншi довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити iнших кредиторiв станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi
наступним чином:
Ф.1, рядок 1515
31.12.2014 31.12.2015
Кредит в нацiональнiй валютi
Кредити в iноземнiй валютi 5 604
Всього: 5 604
5 976

5 976

12. Короткостроковi кредити банкiв
Кредити та займи станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
Ф.1, рядок 1600
31.12.2014 31.12.2015
Кредит в нацiональнiй валютi
Овердрафт
106 91
Всього: 146 191

40

100

13. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2014 року
представлена наступним чином:
Ф.1, рядок 1615
31.12.2014 31.12.2015
Заборгованiсть за товарно-матерiальнi цiнностi 680 932
Заборгованiсть за роботи та послуги (в т.ч. по капiтальному будiвництву)
Iнша заборгованiсть Всього: 951 1
274

271 342

14. Поточнi податковi зобов'язання
Поточнi податковi зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2014 року та на
представленi наступним чином:

31 грудня 2015 року

Ф.1, рядок 1620
31.12.2014 31.12.2015
Поточнi податковi зобов'язання щодо платежiв до бюджету:
податок на додану вартiсть 30 73
податок на доходи фiзичних осiб
15 26
вiйськовий збiр
2
3
Всього: 47 102
15. Нарахованi зобов'язання
У складi зобов'язань станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року вiдображено:
Ф.1, рядок 1625-1645
31.12.2014 31.12.2015
Зобов'язання зi страхування 56 88
Зобов'язання з оплати працi 118 186
Зобов'язання з одержаних авансiв:
аванси по операцiйнiй орендi
27 92

Всього: 27

92

16. Поточнi забезпечення
Вiдповiдно до вимог законодавства Укрaїни Товариство зобов'язане оплачувати своїм працiвникам щорiчнi
вiдпустки, що розраховуються в залежностi вiд кiлькостi фактично вiдпрацьованого часу.
Станом на 31 грудня 2015 року Товариство сформувало зобов'язання перед своїми працiвниками по оплатi вiдпусток
за перiод, який пiдлягає оплатi як вiдпустка, складає:
Ф.1, рядок 1660
2014
2015
На 1 сiчня: нараховано за звiтний перiод
використано у звiтному перiодi
На 31 грудня:
203

203
(-) (-)

17. Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
Ф.1, рядок 1690
31.12.2014 31.12.2015
Зобов'язання за нарахованими вiдсотками Iншi розрахунки 2
Iншi зобов'язання
6
31
Всього: 8
40

9

18. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Доходи вiд основної дiяльностi за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк представлений наступним чином:
Ф.2, рядок 2000
2014
2015
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 6 330
Дохiд вiд реалiзацiї обладнання 936 2 371
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
48 29
Всього: 7 314
14 333

11 933

19. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк
складається з наступних компонентiв:
Ф.2, рядок 2050
2014
2015
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 4 644
Собiвартiсть реалiзованих обладнання
535 1 390
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
45 26
Всього: 5 224
9 915

8 499

20. Iншi операцiйнi доходи
Згiдно облiкової полiтики доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їхнього
виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
У складi "Iнших операцiйних доходiв" вiдображено:
Ф.2, рядок 2120
2014
2015
Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв 52 171
Доходи вiд операцiйної оренди
922 917
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 352 839
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi Одержанi дотацiї та субсидiї
21
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 12 51
Всього: 1 338
2 000

1

21. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк представленi таким чином:
Ф.2, рядок 2130
2014
2015
Витрати на оплату працi 592 763
Матерiальнi витрати 114 108

Транспортнi витрати 60 104
Послуги стороннiй органiзацiй
123 208
Амортизацiя 19 45
Витрати на вiдрядження 1
Податки та збори
166 206
Ремонт та обслуговування основних засобiв
Iншi витрати
17 6
Всього: 1 119
1 448

28

7

22. Витрати на збут
Витрати на збут за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк представленi таким чином:
Ф.2, рядок 2130
2014
2015
Витрати на оплату працi 235 399
Матерiальнi витрати 18 36
Транспортнi витрати 770 935
Послуги стороннiй органiзацiй
98 162
Амортизацiя 5
6
Витрати на вiдрядження 3
7
Ремонт та обслуговування основних засобiв
Iншi витрати
1
33
Всього: 1 138
1 578

8

-

23. Iншi операцiйнi витрати
Згiдно з облiковою полiтикою витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їхнього
виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
У складi статтi "Iншi операцiйнi витрати" вiдображено:
Ф.2, рядок 2180
2014
2015
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв
Нестачi вiд псування цiнностей 21 21
Визнанi пенi, штрафи, неустойки 9
2
Операцiйна курсова рiзниця 3 963
3 318
Витрати на утримання зданих в оренду активiв
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 80 140
Всього: 4 611
4 171

50

166

488 524

24. Iншi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк представленi наступним чином:
Ф.2, рядок 2220
2014
2015
Списання нарахованих вiдсоткiв по кредитах у iноземнiй валютi
3030
Списання заборгованостi по кредитах у iноземнiй валютi 2132
Всього: 3030
2132

-

25. Фiнансовi витрати
У складi фiнансових витрат вiдображено:
Ф.2, рядок 2250
2014
2015
Вiдсотки за кредити в нацiональнiй валютi
Всього: 135 147

135 147

26. Iншi витрати
Iншi витрати за звiтнi перiоди: 2014 рiк та 2015 рiк представленi таким чином:
Ф.2, рядок 2270
2014
2015
Списання необоротних активiв при лiквiдацiї 1
Всього: 1
-

-

27. Податок на прибуток
Товариство розраховує податок на прибуток за правилами Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року №
2755-VI зi змiнами та доповненнями.

Протягом 2015 року податок на прибуток не нараховувався, оскiльки за 2014рiк Товариством було отримано збиток
у розмiрi 546 тис.грн.
28. Прибуток на акцiю
Базисний прибуток на акцiю розраховано шляхом дiлення прибутку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в
обiгу упродовж звiтного року. Розбавляючих акцiй у Товариства немає.
Нижче приводиться iнформацiя про прибуток i кiлькiсть акцiй, яка використана в розрахунках базисного прибутку
на акцiю.
2014
2015
Прибуток (збиток), що належить акцiонерам, тис. грн.
(546)
Власникам простих акцiй (546)
1 206
Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу 7 090 000
7 090 000
Базисний прибуток (збиток) на акцiю, грн.
(0,077) 0,17

1 206

Мiж звiтною датою i датою складання цiєї звiтностi нiяких iнших операцiй зi звичайними акцiями не проводилося.
IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Товариство здiйснює дiяльнiсть в двох операцiйних сегментах:
- Виробництво кондитерських виробiв;
- Оптова торгiвля.
Сегмент "Iншi" включає надання послуг фiзичним особам та роздрiбну торгiвлю.
Iнформацiя за операцiйними сегментами товариства наведена далi:
Доходи i результати за сегментами
Дохiд сегмента 2014
2015
Виробництво кондитерських виробiв 6 330
Оптова торгiвля
984 2 400
Всього доходiв сегментiв
7 314
14 333
Iншi фiнансовi доходи
3 030
2 132
Iншi операцiйнi доходи 1 338
2 000
Всього доходiв 11 682 18 465
Витрати сегмента
Виробництво кондитерських виробiв 4 644
Оптова торгiвля
580 1 416
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 5 224
Адмiнiстративнi витрати 1 119
1 448
Витрати на збут 1 138
1 578
Iншi операцiйнi витрати 4 611
4 171
Iншi витрати
1
Фiнансовi витрати
135 147
Всього витрат 12 228 17 259
Прибуток до оподаткування
(546)
1 206

11 933

8 499
9 915

Активи i зобов'язання сегмента
Активи сегмента
Виробництво кондитерських виробiв 3 401
4 723
Оптова торгiвля
Всього активи сегментiв
3 401
4 723
Нерозподiленi:
Необоротнi активи
1 221
1 977
Оборотнi активи 155 496
Всього нерозподiленi активи
1 376
2 473
Всього активи 4 777
7 196
Зобов'язання сегмента
Виробництво кондитерських виробiв 7 300
8 513
Оптова торгiвля
Всього зобов'язання сегментiв 7 300
8 513
Всього зобов'язання
7 300
8 513
Капiтальнi iнвестицiї
56 1 614
Амортизацiя 368 497
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались на умовах, еквiвалентних умовам, що домiнують в операцiях мiж

незалежними сторонами.
Товариство не здiйснювало спецiальних виплат управлiнському персоналу.
УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНI АКТИВИ
Оподаткування
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше
уваги дiловим колам. У зв'язку з цим, регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно
змiнюється. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. У разi,
якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва, економiчної
дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така
невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення.
Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, та
сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
СУТТЄВI ПРАВОЧИНИ
У 2015 роцi Товариством не було укладено угод, визнаних у вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi
товариства" суттєвими правочинами.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Суттєвi подiї, якi вплинули або можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати
дiяльностi Товариства, в перiод мiж звiтною датою та датою пiдписання фiнансової звiтностi Товариства за 2015
рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi з МСФЗ, вiдсутнi.
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк була схвалена Керiвництвом Товариства та буде затверджена Загальними
зборами акцiонерiв.
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