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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Морозов Дмитро Борисович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФОЗЗI-ФУД" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32294926 

4. Місцезнаходження: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вулиця Промислова, будинок 5 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Адреса електронної пошти: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): ,  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://www.fozzy.ua 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента  

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування  

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент  

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента  

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

46. Примiтки: 

До складу змiсту рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi пункти:  

 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря 

вiдсутня 

 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не користувався послугами рейтингового 

агентства протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента" - у емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли 

 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - емiтент не є 

акцiонерним товариством 

 

"Iформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 



особам емiтента в разi їх звiльнення" - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю не 

розкриваю дану iнформацiю 

 

"Звiт керiвництва" - емiтент не є акцiонерним товариством 

 

"Iнформацiя власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" - емiтент не є акцiонерним товариством 

 

"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - емiтент не є акцiонерним 

товариством 

 

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - емiтент не є акцiонерним товариством 

 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших 

цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери  емiтента" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних 

паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - емiтент не є акцiонерним 

товариством.  

 

"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" - працiвники не володiють цiнними паперами емiтента 

 

"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" - емiтент не є акцiонерним товариством 

 

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв" - обмеження за цiнними паперами вiдсутнi 

 

"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi" 

- емiтент не є акцiонерним товариством 

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - емiтент не 

займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням 

електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про  собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається переробною, 

добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю не зобов'язанi розкривати дану iнформацiю 

 

"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента" - вказанi договори вiдсутнi 

 

"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 



осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - вказанi договори вiдсутнi 

 

Оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством, рiшення Наглядової ради/Загальних зборiв 

акцiонерiв про затвердження рiчної iнформацiї не приймалося через вiдсутнiсть вiдповiдних 

органiв в Товариствi. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

вiдповiдальнiстю" не зобов'язує Товариство затверджувати  рiчну iнформацiю.  

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 

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

 А00 № 0876 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.12.2002 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1771836839,94 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 85 

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

 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних 

кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 

 46.34 - Оптова торгiвля напоями 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

2) МФО банку 

 307123 

3) Поточний рахунок 

 26002070119346 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

5) МФО банку 

 307123 

6) Поточний рахунок 

 26002070119346 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

На право здiйснення iмпорту 

алкогольних напоїв 

1400000600070 21.07.2015 Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України, 

лiцензiя на право здiйснення 

04.11.2019 



iмпорту алкогольних напоїв 

Опис 

Лiцензiя дiйсна до 04.11.2019, але була анульована згiдно наказу 

Мiнекономрозвитку №1757 вiд 26.11.2018 р.  

  

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 810/1893/15 Верховний Суд 

Касацiйний 

адмiнiстративний 

ТОВ "Фоззi-Фуд" Києво-

Святошинської 

об'єднаної 

державної 

податкової iнспекцiї 

Головного 

управлiння 

Державної 

фiскальної служби у 

Київськiй областi 

Мiжрегiональне 

головне управлiння 

Державної 

фiскальної  служби - 

Центральний офiс з 

обслуговування 

великих платникiв 

податкiв 

Визнати протиправним та 

скасувати ППР  

Перша 

iнстанцiя- позов 

задоволено.                                

Друга 

iнстанцiя- 

рiшення першої 

iнстанцiї 

залишено в 

силi.                              

Касацiйна 

iнстанцiя -  

рiшення 

попереднiх 

iстанцiй 

Примітки: 

 

2 810/1776/17 Верховний Суд 

Касацiйний 

адмiнiстративний 

ТОВ "Фоззi-Фуд" Офiс ВПП ДФС - Визнати протиправними та 

скасувати ППР  

Перша 

iнстанцiя- позов 

задоволено.                                

Друга 

iнстанцiя- 

рiшення першої 

iнстанцiї 

залишено в 

силi.                              

Касацiйна 

iнстанцiя -  

скарга 

Вiдповiдача 

повернута без 

розгляду 

Примітки: 

 

3 810/7144/14 Верховний Суд 

Касацiйний 

адмiнiстративний 

ТОВ "Фоззi-Фуд" Державна податкова 

iнспекцiя у Києво-

Святошинському 

районi Головного 

управлiння 

- Визнати протиправним та 

скасувати ППР  

Перша 

iнстанцiя- у 

задоволеннi 

позову 

вiдмовлено.                                



Мiндоходiв у 

Київськiй областi 

Друга 

iнстанцiя- 

рiшення першої 

iнстанцiї  

скасовано. 

Позов 

задоволено                             

Касацiйна 

iнстанцiя -  

Вiдмовлено у 

задоволеннi 

скарги 

Вiдповiдача 

Примітки: 

 

4 810/4427/18 Київський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

ТОВ "Фоззi-Фуд" Офiс ВПП ДФС - Визнати протиправним та 

скасувати ППР  

Перша 

iнстанцiя- 

розглядається 

Примітки: 

 

5 911/3309/15 Господарський суд 

мiста Києва 

ПАТ <ДЕЛЬТА 

БАНК> 

АТ "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

ТОВ <ФОЗЗI-ФУД> Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки   

Подано 

документи для 

закриття 

справи. Чекаємо 

призначення 

засiдання. 

Примітки: 

 

6 911/3060/15 Господарський суд 

Київської областi 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" - Про стягнення заборгованостi 

за кредитним договором 

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї 

Примітки: 

 

7 911/3059/15 Пiвнiчний 

апеляцiйний 

господарський суд 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" - Про стягнення заборгованостi 

за кредитним договором 

Розглядається 

судом 

апеляцiйної 

iнстанцiї 

Примітки: 

 

8 911/4082/15 Господарський суд 

Київської областi 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

АТ "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки   

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї. 



Примітки: 

 

9 911/4078/15 Господарський суд 

Київської областi 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

АТ "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки   

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї 

Примітки: 

 

10 911/4085/15 Господарський суд 

Київської областi 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

АТ "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки   

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї 

Примітки: 

 

11 911/4077/15 Господарський суд 

Київської областi 

ПАТ <БАНК 

КИЇВСЬКА РУСЬ> 

АТ "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки   

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №0007561402, 

25.10.2017 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

пеня Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5804/18 

Примітки: 

 

2 №0008801402, 

07.08.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

пеня Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5804/18 

Примітки: 

 

3 №0011581402, 

01.11.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

пеня Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5804/18 

Примітки: 

 

4 №0008301409, 

25.07.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

Донарахування 

митних платежiв 

(ПДВ) 

Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5668/18 

Примітки: 

 

5 №0008311409, 

25.07.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

Донарахування 

митних платежiв 

(мито) 

Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5668/18 

Примітки: 

 

6 №0008731409, 

03.08.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

Донарахування 

митних платежiв 

(ПДВ) 

Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5709/18 

Примітки: 

 

7 №0008741409, 

03.08.2018 

ЦО з ОВП ДФС 

України 

Донарахування 

митних платежiв 

(мито) 

Оскаржується в 

рамках справи 

№320/5709/18 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв. Управлiння поточною дiяльнiстю та 

роботою товариства здiйснює  Директор товариства. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариства, 

представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiни в органiзацiйнiй 

структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом: вiдсутнi. 

 

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 

- Спискова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) (кiлькiсть): 39 чол  

-  Спискова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

(осiб) (кiлькiсть): 36 чол.  

-  Спискова Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 

(дня, тижня) (осiб) (кiлькiсть): 2 чол 

- Фонду оплати працi (сумма): 3506 тис грн 

- Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року - збiльшився/зменшився: зменшився 

- Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента - вiдсутня/наявна: вiдсутня 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить жодної спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду  емiтент не отримува пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх 

осiб 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Органiзацiя ведення  бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi  

здiйснюється бухгалтерiєю Товариства вiдповiдно до ЗУ "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших чинних 

нормативно-правових актiв України. Вiдповiдно до облiкової полiтики емiтент використовує 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї; оцiнка убутку запасiв здiйснюється за методом 

середньозваженої вартостi; облiк фiнансових  iнвестицiй на дату балансу вiдображається по 

справедливiй вартостi, а саме по їх собiвартостi.   

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 



про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основною дiяльнiстю Товариства є оптова торгiвля переважно продуктами харчування. 

 

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 2014р.:  

- Продана частка 4,7605% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 91 200,7 тис 

грн.. 

- Продана частка 5,83555% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 111 796,3 тис 

грн.. 

- Придбана частка 10,59605% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 202 997,0 тис 

грн.. 

- Придбана частка 100% у статутному фондi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", що складає 690 000,0 

тис грн.. 

- Продана частка 68,3% у статутному фондi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", що складає 471 270,0 

тис грн.. 

- Проданi акцiї iменнi простi "Елiт Iнвест Проект" ПАТ в кiльк-тi  4978500шт. загальною 

вартiстю 22 909,1 тис.грн. ;   

У 2015р.: товариство не придбавало та не  вiдчуджувало  фiнансовi активи; 

У 2016р. : 

- Товариство збiльшили розмiр статутного капiталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" - 

вiдповiдно протоколу №03/2016 вiд 20.09.2016, в результатi чого статутний капiтал ТОВ ФГ  

склав  - 4 915 780 000,00грн. 

- Товариство зменшило розмiр статутного капiталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" - 

вiдповiдно протоколу № 05/2016 вiд  02.12.2016, в результатi чого статутний капiтал ТОВ ФГ  

склав  - 1 915 780 000,00грн. 

У 2017р.:  

- Продано частку 100% У ТОВ "ФГ2011" загальною вартiстю -  1 915 780 000,00грн. 

- Продано частку 100% у ТОВ "Старий Уж" - 1 000 000,00грн. 

- Продано Акцiї АТ Сильпо Ритейл в кiлькостi 4434624шт. загальною  вартiстю - 552 751 

371,74грн.  

- Продано частку 31,7% у статутному фондi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", що складає 218 730 

000,00 грн.. 

 

У 2018р.:  

-  Лiквiдовано частку 100% у статутному фондi  ТОВ "Аверсс" , що у грошовому 

еквiвалентi складає 213 506,35 грн.  

Станом на 31.12.2018 р. ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" не володiє фiнансовими активами. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 



емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби на ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" утримуються на правах власностi. Основнi засоби 

скаладаються   з: обладнання, ступiнь зносу якого складає  77,40% 

 

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються за призначенням. Значних 

правочинiв емiтента щодо об`єктiв оренди протягом звiтного перiоду не було. Екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства немає.  Планiв 

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство немає. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами є високi процентнi ставки за кредити комерцiйних банкiв, податкове 

навантаження та нестабiльнiсть податкової полiтики у державi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основним джерелом фiнансування капiтальних витрат товариства є амортизацiйнi вiдрахування. 

Оплата поставлених товарiв здiйснюється в основному пiсля їх реалiзацiї. Для забезпечення 

дiяльностi використовуються власнi кошти та банкiвськi кредити. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Невиконаних договорiв за 2018 р. немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У планах Товариства подальше розширення торгової мережi, покращення якостi надаваних 

послуг. Впроваджуватимуться прогресивнi форми та методи  торгiвлi, реклами, маркетингу 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Оскiльки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД"  не здiйснює 

будь-якого виробництва, що потребує постiйного проведення дослiджень та розробок, у 

емiтента вiдсутня й будь-яка полiтика дослiджень та розробок. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД"  не витрачало жодних коштiв протягом 2018 року на 

здiйснення такої дiяльностi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Вiдсутня iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 



результатiв дiяльностi емiтента. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

учасникiв 

Складаються з учасникiв або 

призначених ними представникiв 

Учасники Товариства: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

<ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <РIТЕЙЛ 

КАПIТАЛ>, iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 35454345; 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <СIЛЬПО-

ФУД>, iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 40720198 

Директор Одноосiбний виконавчий орган Морозов Дмитро Борисович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Директор 

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

 Морозов Дмитро Борисович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Заступник директора з операцiйної дiяльностi ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.04.2009, обрано безстроково 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами учасникiв Товариства вiд 27.03.2009 р. (Протокол № 

16/09 вiд 27.03.2009 р.) Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає 

керiвних посад на iнших пiдприємствах. Попередня посада: Заступник директора з операцiйної 

дiяльностi ТОВ "ФОЗЗI-ФУД". Стаж керiвної роботи: 15 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди 

надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi 

посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Терещенко Тетяна Iванiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззi-В" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 16.11.2009, обрано безстроково 

9) Опис 

 Прийнятий на посаду вiдповiдно до Наказу № 457/УРЦ-к  вiд 16.11.2009 р. 

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi 

або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає керiвних посад на iнших 

пiдприємствах. Попередня посада: Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззi-В". Стаж керiвної роботи: 13 

рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв 

Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не вiдбувались. 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВАРИТСВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СIЛЬПО-ФУД" 

40720198 

08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вул. Промислова, буд. 5 

0,03 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" 

35454345 
02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, 

кiм. 310 
99,97 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

06.11.2008 856/2/08 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA400004

8540 

відсотко

ві 

1 000 35 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

35 000 00

0 

19,5 щокварта

льно 

0 01.10.2

017 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вторинний ринок. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, 

на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вiдсутня. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах: 30.09.2013 р. Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення № 3009/2013/2 вiд 30.09.2013 р. про переведення облiгацiй 

серiї "В"  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" з 30 вересня 2013 р. до Котирувального списку ПФТС 2-го 

рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї облiгацiй за звiтний перiод не проводилось. Спосiб розмiщення: розмiщення облiгацiй товариства 

здiйснювалось вiдповiдно до проспекту емiсiї Товариства. 

27.09.2013 року Загальними зборами учасникiв ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" (Протокол № 91/13 вiд 27.09.2013 р.) було прийнято рiшення про 

продовження визначених Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" строкiв обiгу та погашення облiгацiй: 1. строк обiгу облiгацiй 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" продовжити до 30.10.2017 р.; 2. дата погашення облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" - 01.10.2017 р. Вiдповiднi 

змiни до Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" було зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку 25.10.2013 року. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 355 212 0 0 1 355 212 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 1 355 212 0 0 1 355 212 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 355 212 0 0 1 355 212 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на початок 2018 року - 4290 тис.грн.,  на кiнець 

року - 938 тис.грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. -

726 тис.грн. вiдповiдно до прямолiнiйного методу амортизацiї основних 

засобiв та 100% в першому мiсяцi використання для малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв здiйснюється на протязi строку корисного використання, що 

встановлюється в момент визнання об'єкту основного засобу активом 

(зарахування на баланс). Строки корисного використання основних 

засобiв визначенi в дiапазонi: Будинки та споруди в т.ч. полiпшення 

орендованих примiщень: вiд 1 до 5 рокiв. Машини та обладнання: вiд 3 

до 10 рокiв. Iнструменти, прилади та iнвентар: вiд 4 до 5 рокiв. Ступiнь 

зносу основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв складає 77,40% (показник розрахований як спiввiдношення 

зносу накопиченого на кiнець 2018 року до первiсної вартостi на кiнець 

2018 року). Ступiнь використання основних засобiв та малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв дорiвнює 100 %. Основнi засоби 

використовувались за призначенням i пiдтримувались в робочому станi. 

За 2018 р. було придбано основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на суму ________ тис.грн. В 2018 роцi з активiв 

Товариства вибули основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи, балансова вартiсть яких складає 3374 тис. грн.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-988 837 -2 550 136 

Статутний капітал (тис.грн) 1 771 837 1 976 837 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 771 837 1 976 837 



Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 

зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

звiтного перiоду становить               - 2 760 674  тис грн 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 2 760 674  тис грн 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить - 2 550 136 тис грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 2 550 136   тис грн. 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод - 2 760 674  тис грн 

 менше скоригованого статутного капiталу-  1 771 837 тис грн           

Вартiсть чистих активiв товариства менша/бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги статтi 

155 п.3 Цивiльного кодексу України не дотримуються. 

 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 881 869 X X 

у тому числі:  

фiнансовий кредит 23.09.2008 5 210 0,19 05.04.2019 

фiнансовий кредит 30.10.2008 13 455 0,19 05.04.2019 

фiнансовий кредит 26.06.2008 1 565 0,19 05.04.2019 

фiнансовий кредит 24.10.2016 358 0,19 05.04.2019 

фiнансовий кредит 04.08.2011 512 588 0,19 05.04.2019 

фiнансовий кредит 15.07.2010 321 285 16,64 05.04.2019 

фiнансовий кредит 29.01.2018 27 408 0 29.08.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 52 816 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

облiгацiї серiї "С" 19.11.2013 0 13 01.10.2017 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 50 000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 2 816 X X 

Iншi ЦБ 01.07.2014 2 816 0 30.06.2019 



за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 5 077 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 672 678 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 612 442 X X 

Опис Вiдсутнi зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, 

сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37153128 

Місцезнаходження 03057, Україна, Дарницький р-н, м. 

Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко,10-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4374 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010 

Міжміський код та телефон (044) 379-16-74 

Факс (044) 379-16-74 

Вид діяльності Аудитор, що може проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових 

установ, що здiйснюють дiяльнiсть на 

ринку цiнних паперiв 

Опис ТОВ "Емкон-Аудит" здiйснював аудит 

фiнансової звiтностi Емiтента за 2018 

рiк 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

Територія Київська область, м.Вишневе за КОАТУУ 3222410600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими 

виробами 

за КВЕД 47.11 

Середня кількість працівників: 85 

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 0 

Основні засоби 1010 1 355 212 

    первісна вартість 1011 4 290 938 

    знос 1012 ( 2 935 ) ( 726 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 214 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 26 617 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 27 807 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 1 584 54 636 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 3 3 

Виробничі запаси 1101 3 3 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 312 680 13 307 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 46 608 87 683 

    з бюджетом 1135 30 192 38 027 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 425 437 

    з нарахованих доходів 1140 14 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 581 090 398 932 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 574 9 290 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 9 574 9 290 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 929 1 279 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 20 865 20 448 

Усього за розділом II 1195 1 002 955 568 969 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 004 539 623 605 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 976 837 1 771 837 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 550 136 -2 760 674 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -573 299 -988 837 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 305 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 33 337 5 077 

Довгострокові забезпечення 1520 824 501 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 824 501 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 34 466 5 578 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 50 000 50 000 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 121 852 1 013 736 

    товари, роботи, послуги 1615 204 005 121 701 

    розрахунками з бюджетом 1620 88 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 49 15 

    розрахунками з оплати праці 1630 4 947 4 948 

    одержаними авансами 1635 121 949 121 005 

    розрахунками з учасниками 1640 0 204 991 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 40 482 90 466 

Усього за розділом IІІ 1695 1 543 372 1 606 864 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 004 539 623 605 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 492 267 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 483 992 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 8 275 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 42 140 246 674 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 7 030 ) ( 51 574 ) 

Витрати на збут 2150 ( 11 746 ) ( 214 012 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 212 350 ) ( 52 426 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 188 986 ) ( 63 063 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 221 032 470 102 



Інші доходи 2240 33 649 3 173 344 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 271 380 ) ( 317 766 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 31 970 ) ( 3 123 598 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 139 019 

    збиток 2295 ( 237 655 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 27 978 -424 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 138 595 

    збиток 2355 ( 209 677 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -209 677 138 595 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 13 2 602 

Витрати на оплату праці 2505 3 241 9 870 

Відрахування на соціальні заходи 2510 773 2 824 

Амортизація 2515 303 3 587 

Інші операційні витрати 2520 226 796 299 129 

Разом 2550 231 126 318 012 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 204 272 1 548 100 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 57 17 956 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 103 604 2 121 465 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 144 448 ) ( 1 065 276 ) 

Праці 3105 ( 2 595 ) ( 16 436 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 4 333 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 563 ) ( 9 149 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 74 959 ) ( 2 381 709 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 84 368 210 618 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 4 816 339 



    необоротних активів 3205 16 713 396 879 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 1 569 

    дивідендів 3220 0 777 552 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 9 ) ( 7 279 ) 

    необоротних активів 3260 ( 979 ) ( 124 614 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 15 725 5 860 446 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 2 881 572 385 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 103 258 ) ( 6 637 542 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -100 377 -6 065 157 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -284 5 907 

Залишок коштів на початок року 3405 9 574 3 667 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 9 290 9 574 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 976 837 0 0 0 -2 550 136 0 0 -573 299 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 -171 0 0 -171 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -690 0 0 -690 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 976 837 0 0 0 -2 550 997 0 0 -574 160 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -209 677 0 0 -209 677 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 -205 000 0 0 0 0 0 0 -205 000 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 -205 000 0 0 0 -209 677 0 0 -414 677 

Залишок на кінець року  4300 1 771 837 0 0 0 -2 760 674 0 0 -988 837 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 





XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕМКОН-

АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

37153128 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03057, м. Київ, вул. Євгенiї 

Мiрошниченко, б.10-Б 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4374 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0422, дата: 28.11.2013 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2019/04-11-2, дата: 

11.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 11.03.2019, дата 

закінчення: 23.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 23.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

5 760,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" - надалi - Компанiя, (додається) складається зi звiту про 



фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 р. та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у 

власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2018р., її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку (далi - ПСБО), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

Ми звертаємо увагу на те, що Компанiя зазнала чистих збиткiв у сумi 209 677 тис. грн. 

протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018р., та на цю дату поточнi зобов'язання компанiї 

перевищили її загальнi активи на суму 1 037 895 тис. грн.  

Вартiсть чистих активiв зменшилась бiльш як на 50% порiвняно з цим показником станом на 

кiнець попереднього року i склала (988 837) тис. грн. 

Станом на дату нашого звiту Компанiя не виконала вимоги ст. 31 закону України "Про 

товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" щодо вартостi чистих активiв. 

Якщо вартiсть чистих активiв Компанiї знизилася бiльш як на 50 вiдсоткiв порiвняно з цим 

показником станом на кiнець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає 

загальнi збори учасникiв, якi мають вiдбутися протягом 60 днiв з дня такого зниження. До 

порядку денного таких загальних зборiв учасникiв включаються питання про заходи, якi 

мають бути вжитi для покращення фiнансового стану товариства, про зменшення статутного 

капiталу товариства або про лiквiдацiю товариства. 

Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть 

не розкриває належно iнформацiю про це питання. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА)  (видання 2016-

2017 рокiв), що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 року № 361. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства  згiдно з Кодексом етики 



професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основа для нашої думки iз застереженням. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

отримана на дату цього звiту аудитора, є iнформацiєю, яка мiститься у  Звiтi керiвництва, але 

не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Звiт 

керiвництва буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

 

Коли ми ознайомимося зi Звiтом керiвництва, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує 

суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 



припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування компанiї. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 



подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi б могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

Згiдно вимог ч.3 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII), до Аудиторського звiту 

наводимо наступну iнформацiю:  

 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод 

 

Звiт з управлiння Компанiєю не формується та не подається у вiдповiдностi до п.7 ст.11 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999 р., адже Товариство не належить до категорiї середнiх або великих пiдприємств. 



 

 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Сороколат Наталiя Григорiвна_____________________________________ (Сертифiкат 

аудитора серiї А № 006683 АПУ) 

 

 

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"  _________________   Сороколат Наталiя Григорiвна 

(Сертифiкат аудитора серiї А № 006683 АПУ) 

 

Адреса аудиторської фiрми: вул. Євгенiї Мiрошниченко,10-Б, м. Київ, 03057, Україна. 

 

Дата аудиторського звiту                                                  "23" квiтня 2019 р. 

 

 

 


