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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00476760 

4. Місцезнаходження 

 40002, Україна, Сумська обл., мiсто Суми, вул. Роменська, буд. 105 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Електронна поштова адреса  

 ir.nesterenko@ip-group.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://00476760.

emitents.org в мережі Інтернет  

 (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  

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 X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

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 X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  



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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

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

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

окремо)  

33. 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)  

34. Примітки: 

До складу змiсту рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi пункти:  

 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - емiтент не має 

лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. 

 

"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - емiтент не брав участi у 

створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря 

вiдсутня 

 

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

агентства протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи 

акцiями емiтента не володiють. 

 

 "Iнформацiя про дивiденди" - емiтент не виплачував дивiденди протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не 

реєструвалося.  

 

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



цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

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

паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу 

власних акцiй не вiдбувалося.  

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - 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 гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - що 

емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв.  

 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку.  

 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" 

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

 732274 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.12.1998 

4. Територія (область) 

 Сумська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 2700000 

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) 

 174 

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

 03.22 - Прiсноводне рибництво, аквакультура 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 Фiлiя - Сумське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства "Державний 

ощадний банк України" 

2) МФО банку 

 337568 

3) Поточний рахунок 

 26001118668 

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

у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

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 

 Бондар Артур Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 



 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ТД  РИБПРОМ" комерцiйний директор 

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

 05.03.2015, обрано безстроково 

9) Опис 

 Протоколом Наглядової ради № 01-2015 вiд 05.03.2015 р. було вирiшено призначити 

одноособовим органом управлiння Товариства - Директором Бондара Артура Валерiйовича 

(паспорт серiї АМ № 449424, виданий Солонянським РВУМВС України в Днiпропетровськiй 

областi, 02.07.2001р.) з 06.03.2015. Повноваження та обов'язки - вiдповiдно до Статуту 

Товариства. 

 

Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи: 10 рокiв. Iншi посади, якi обiймала 

(обiймає) посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний директор ТОВ 

"ФОЗЗI-ФУД", комерцiйний директор ТОВ "ТД РИБПРОМ", Голова правлiння ПАТ 

"СУМИРИБГОСП". Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства.  

 

Змiни в складi посадової особи не відбувались 

 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Луценко Iнна Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "IСКРА" Головний бухгалтер 

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

 09.04.2015, обрано безстроково 

9) Опис 

 Вiдповiдно до наказу № 47-к вiд 09.04.2015 р. з 09.04.2015 р. Головним бухгалтером ПАТ 

"СУМИРИБГОСП" призначено Луценко Iнну Володимирiвну (паспорт серiї МА № 806638, 

виданий Сумським РВ УМВС України в Сумськiй областi 11.02.2000р.). Повноваження та 

обов'язки - вiдповiдно до Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Часткою в статутногму капiталi емiтента не володiє. Особу 

призначено на посаду на невизначений термiн, до звiльнення або переобрання. Посади, якi 

обiймала особа останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ТОВ "ТЯДТ Агро", помiчник-консультант 

Головного бухгалтера ПАТ "Iскра", Головний бухгалтер ПАТ "Iскра". Розмiр виплаченої 

винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в складi посадової 



особи не відбувались 

 

1) Посада 

 Член Голова Наглядової ради 

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

 Гнатенко Юрiй Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" 

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

 24.03.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Протоколом рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СУМИРИБГОСП" 

06-2017 вiд 23.03.2017р. було прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства, а саме: 

обрати з 24.03.2017 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства вiдповiдного рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до 

вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрiя Петровича 

(паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 23.09.1997 року). Протоколом Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" № 07-2017 від 

23.03.2017 р. Гнатенка Юрія Петровича було обрано Головою Наглядової ради. Повноваження та 

обов'язки - вiдповiдно до Статуту Товариства. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства 

складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi 

обiймала (обiймає) протягом останнiх п'яти рокiв: Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 36861895), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Секретар 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 37203880), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, 

вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ IНВЕСТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36405037), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська,13, кiм. 311; Секретар Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 

1, кiм. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФIТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36240497), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 611; Секретар Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 38196890), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; 

Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI ГРУП" 



(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870713), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870687), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СIЛЬПО РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870708), мiсцезнаходження: 08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНIПРЯНКА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132 Україна, 

Київська обл.,Києво-Святошинський р-н,м. Вишневе, вулиця Промислова, буд.5; Заступник 

Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., 

Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 33870692) мiсцезнаходження: м. Суми, вул. Роменська, 105; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 40008974), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 40009040), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 26237202), мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня 

посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ". Стаж керiвної роботи: 11 рокiв. 

Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни 

в складi посадових осiб вiдбулись у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Левенстам Валерiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник генерального директора  з комерцiйної дiяльностi АТ "Фоззi Рiтейл" 

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

 24.03.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Протоколом рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв 06-2017 вiд 23.03.2017р. було 

прийнято рішення обрати з 24.03.2017 р. строком на три роки до прийняття Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства вiдповiдного рiшення про переобрання Наглядової ради Товариства, 



вiдповiдно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства Левенстама 

Валерiя Вiкторовича (паспорт серiя ЕС №453461, вид. 24.10.1997 р. Центральним РВ 

Сiмферопiльського МУГУ МВС України в Криму, реєстрацiйний номер облiкової картки 

платника подакiв: 2721615513). Повноваження та обов'язки - вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала (обiймає) протягом останнiх п'яти рокiв: 

заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi АТ "Фоззi Рiтейл", керiвник Офiсу 

координацiї комерцiйної дiяльностi Управлiння роздрiбного бiзнесу ТОВ "Фоззi-Фуд". Стаж 

керiвної роботи: 6 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства. Змiни в складi посадових осiб вiдбулись у зв'язку з рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Корчагiн Сергiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник комерцiйного директора Дирекцiї ТОВ "Фоззi-Фуд" 

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

 04.03.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Протоколом рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв 06-2017 вiд 23.03.2017р. було 

прийнято рiшення припинити повноваження  Члена Наглядової ради Товариства Корчагiна 

Сергiя Олександровича (паспорт серiї МЕ № 382564, виданий 01.04.2004 р. Подiльським РУ ГУ 

МВС України в мiстi Києвi). Повноваження та обов'язки - вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала (обiймає) протягом останнiх п'яти рокiв: 

заступник комерцiйного директора Дирекцiї ТОВ "Фоззi-Фуд". Розмiр виплаченої винагороди 

надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в складi посадових осiб 

вiдбулись у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

 Голова Член Наглядової ради 

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

 Кострома Вiкторiя Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фiнансовий директор АТ "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" 

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

 24.03.2017, обрано 3  роки 

9) Опис 

 Обрано на посадву вiдповiдно до Протоколу Чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

06-2017 вiд 23.03.2017р . Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

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

ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ IНВЕСТ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36861895), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. 

Калачевська, 13, кiм. 309; Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗI ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 37203880), 

мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Член Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 

1, кiм. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI 

ГРУП" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870713), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СIЛЬПО РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870708), мiсцезнаходження: 08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРЯНКА" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Фiнансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОЗЗI РIТЕЙЛ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), 

мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. 

Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД 

ФУД ПЛЮС" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 40008974), мiсцезнаходження: 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПРОДМАГТОРГ" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 40009040), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фiнансовий директор АТ "ФОЗЗI 

РIТЕЙЛ". Стаж керiвної роботи: 15 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до 

внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в складi посадової особи відповідно до рішення 

Загальних зборів акціонерів 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Левенстам Валерiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 



 1974 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник генерального директора  з комерцiйної дiяльностi АТ "Фоззi Рiтейл" 

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

 02.12.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Протоколом рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв 06-2017 вiд 23.03.2017р. було 

прийнято рішення обрати припинити повноваження  Голови Наглядової ради Товариства 

Левенстама Валерiя Вiкторовича (паспорт серiя ЕС №453461, вид. 24.10.1997 р. Центральним РВ 

Сiмферопiльського МУГУ МВС України в Криму, реєстрацiйний номер облiкової картки 

платника подакiв: 2721615513). Повноваження та обов'язки - вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала (обiймає) протягом останнiх п'яти рокiв: 

заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi АТ "Фоззi Рiтейл", керiвник Офiсу 

координацiї комерцiйної дiяльностi Управлiння роздрiбного бiзнесу ТОВ "Фоззi-Фуд". Стаж 

керiвної роботи: 6 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства. Змiни в складi посадових осiб вiдбулись у зв'язку з рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ХОЛДИНГ IНВЕСТ" 

36861895 02090, Україна, м. 

Київ, 02090, м. Київ, 

вул. Калачевська, буд. 

13, кiм. 30 

9 202 806 85,2112 9 202 806 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

   Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 9 202 806 85,2112 9 202 806 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.03.2017 

Кворум зборів 85,2112 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення 

Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних 

зборів; затвердження регламенту роботи річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ 

"СУМИРИБГОСП".2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу 

за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Розгляд звіту 

Директора ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ 

"СУМИРИБГОСП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.6. Затвердження річного звіту ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2016 рік, в 

тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.7. Про розподіл 

прибутку та збитків ПАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2016 рік. 8. 

Зміна типу та найменування Товариства. 

 

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій 

редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту 

Товариства.10.  Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із 

державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.11.  Про затвердження 

внутрішніх положень Товариства.12.   Припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП".13.   Обрання членів Наглядової ради 

ПАТ "СУМИРИБГОСП".14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 

ПАТ "СУМИРИБГОСП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 

ПАТ "СУМИРИБГОСП".15.   Про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 16.   Про надання згоди на вчинення ПАТ "СУМИРИБГОСП" 

правочинів із заінтересованістю. 

 

Пропозицій до порядку денного не надходило 

 

Вирішили: 

 

1. 1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії -  

Луценко Інна Володимирівна, члени Лічильної комісії - Василенко Євгенія 

Дмитрівна, Глуховцева Наталія Олександрівна. Повноваження Лічильної комісії 

чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів 

акціонерів. 

 

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів  ПАТ "СУМИРИБГОСП" - 

Бондаря Артура Валерійовича; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів  

ПАТ "СУМИРИБГОСП" -  Олійник Тетяну Петрівну. 

 

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів: 

 

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями 

для голосування затвердженої форми; 

 

- основна доповідь - до 10 хвилин, співдоповідь - до 5 хвилин, відповіді на 

запитання - до 3-х хвилин; 



 

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. 

Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді 

або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 

 

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 

 

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який 

визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-2017 від 02.02.2017 року). 

 

3. Затвердити звіт Наглядової Ради  ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2016 

рік. Роботу Наглядової Ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2016 рік визнати 

задовільною. 

 

4. Затвердити звіт Директора ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2016 рік. Роботу 

Директора ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2016 рік визнати задовільною. 

 

5. Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 

2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту. 

 

6. Затвердити річний звіт  ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2016 рік, у тому числі 

фінансову звітність Товариства за 2016 рік. 

 

7. Прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2016 рік, направити на покриття 

збитків минулих періодів. 

 

8. 1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 

акціонерне товариство.  

 

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: 

 

Повне найменування Товариства: 

 

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИРИБГОСП"; 

 

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СУМЫРЫБХОЗ". 

 

Скорочене найменування Товариства: 

 

- українською мовою: ПРАТ "СУМИРИБГОСП"; 

 

- російською мовою: ЧАО "СУМЫРЫБХОЗ". 

 

9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а 

саме Бондаря Артура Валерійовича підписати нову редакцію Статуту. 

 

10. Доручити Директору ПАТ "СУМИРИБГОСП", або іншій належним чином 

уповноваженій особі (особам) за довіреністю Директора, здійснити всі необхідні 

дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції 

відповідно до встановленого законодавством України порядку 

 

11. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до 



Положення про загальні збори акціонерів, та Положення про Наглядову раду 

шляхом їх викладення в новій редакції. Затвердити Положення про директора 

Товариства. 

 

12. Припинити повноваження Голови та члена Наглядової Ради:  

 

- Левенстама Валерія Вікторовича - Голови Наглядової ради; 

 

- Корчагіна Сергія Олександровича - члена Наглядової ради. 

 

13. Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі: 

 

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради; 

 

- Левенстам Валерій Вікторович - член Наглядової ради: 

 

- Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради. 

 

14. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства 

договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами 

акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними. 

 

15. 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної 

господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних 

зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, 

пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або 

внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних 

договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів 

застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, 

поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів 

придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 

укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, 

послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших 

господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати 

будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 63 695 тис.грн., при цьому 

вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від 

збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, 

збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.  

 

 2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його 

обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором 

Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів 

здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних 

правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів,  за 

умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства. 

 

16. 1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду 

на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних 

Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість 

в більшості членів Наглядової ради Товариства.  

 

 2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його 

обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором 



Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних 

зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 

правочинів, щодо яких є заінтересованість більшості членів Наглядової ради 

Товариства та згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами 

акціонерів. 

 

 

 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2010 87/18/1/10 Східне територіальне 

управління 

Національної комісії 

Сумське територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA1800571002 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 10 800 00

0 

2 700 000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами здiйснюється на 

позабiржових ринках Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не 

здiйснювалась Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу не знаходяться Мета 

додаткової емiсiї: не було Спосiб розмiщення: публiчне приватне розмiщення 

 



XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 10 890 11 898 0 0 10 890 11 898 

  будівлі та споруди 6 842 7 454 0 0 6 842 7 454 

  машини та обладнання 2 230 2 851 0 0 2 230 2 851 

  транспортні засоби 1 807 1 571 0 0 1 807 1 571 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 11 22 0 0 11 22 

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 10 890 11 898 0 0 10 890 11 898 

Опис 

Будівлі і споруди введені в дію з 1958 року.   Первісна вартість 

основних засобів- 180 335; будинки та споруди - 172 007 тис. грн., 

машини та обладнання - 5 675 тис. грн., транспортні засоби - 2 542 тис. 

грн., інші основні засоби - 111 тис. грн.    Ступінь зносу основних 

засобів в середньому складає 93,4 %. Сума нарахованого зносу 168 437 

тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені; придбанням 

основних засобів на суму 2 356 тис грн. , вибуттям на суму 345,0 тис. грн. 

Обмежень на використання  не має,  первісна вартість повністю 

амортизованих засобів становить -1124 тис. грн 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-1 190 4 638 

Статутний капітал (тис.грн) 2 700 2 700 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

2 700 2 700 

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 - - 3 890 тис грн 

 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом 

на кiнець звiтного перiоду становить -- 3 890 тис. грн 

 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить -Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 



скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 1 198 тис. 

грн 

 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод -менше скоригованого статутного 

капiталу        

 

Вартiсть чистих активiв товариства менша 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 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

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 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 421 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 59 264 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 59 685 X X 

Опис Кредити банків, зобов'язання за цінними паперами та за 

фінансовими інвестиціями відсутні 

 



 

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

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.03.2017 Загальні збори 

акціонерів 

63 695 63 695 100 Значних правочинів, 

у тому числі, але не 

виключно 

правочинів, 

пов'язаних з 

укладенням та/або 

пролонгацією 

кредитних договорів 

та/або внесенням 

змін до умов 

кредитних 

договорів, 

укладених 

Товариством, 

депозитних 

договорів, договорів 

про надання 

фінансових та 

майнових порук, 

договорів 

застави/іпотеки, 

договорів позики, в 

тому числі 

співробітникам 

Товариства, 

поставки, укладення 

договорів придбання 

24.03.2017 http://00476760.emite

nts.org 



та відчуження 

обладнання, 

договорів придбання 

та відчуження 

будь-якого рухомого 

та нерухомого майна 

Товариства, 

укладення договорів 

придбання/продажу 

сировини, 

матеріалів, товарів, 

робіт, послуг тощо, 

правочинів 

пов'язаних з 

укладенням 

мирових угод, 

будь-яких інших 

господарських 

договорів, за якими 

Товариство виступає 

чи буде виступати 

будь-якою із сторін 

Опис: 

Протоколом річних загальних зборів від 23.03.2017 р. було прийнято рішення Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності 

протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або 

пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та 

майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, 

договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, 

послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із 

сторін граничною сукупною вартістю 63 695 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової 

вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 

іноземних валют. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 63 695 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість голосуючих акцій - 9 217 701 шт., кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9 202 806 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "За" - 9 202 806 

голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості, "Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

23.03.2017 24.03.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.03.2017 24.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

23.03.2017 24.03.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 2 1 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X Х 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Бюлетенями (вікрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
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 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
X X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Позачергові збори не скликались 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   

Виконавчий орган   

Ревізійна комісія (ревізор)   

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 03 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 0 
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10 відсотками акцій 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  3 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування X X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 



Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Дотримання чинного законодавства України 
X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
ні ні так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так нітак ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 
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та членів ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
нітак такні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Х 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Отформатировано: Украинский
(Украина)

Отформатировано: Украинский
(Украина)

Отформатировано: Украинский
(Украина)



паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так нітак нітак так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так нітак нітак так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні нітак нітак так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так нітак ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше  
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(запишіть) 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох  



років 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "РIАЛ 

АУДИТ" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

38013592 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

02002, мiсто Київ, вулиця 

Марини Раскової, будинок 23, 

кiмната 310 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 4506, дата видачі: 

23.02.2012 

5 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 

 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 273/4, дата видачі: 

04.07.2013 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

Ми звертаємо Вашу увагу на те, 

що Товариство схильне до 

ринкового ризику, кредитного 

ризику та ризику ліквідності. 

Ризик є невід'ємною частиною 

економічної діяльності 

Товариства. Товариство прагне 

до визначення, оцінки, 

моніторингу та управління 

кожним видом ризиків у своїй 

діяльності відповідно до 

визначеної політикою і 

процедурами. Вплив 



економічної кризи та 

політичної нестабільності, які 

тривають в Україні, а також 

їхнє остаточне врегулювання 

неможливо передбачити з 

достатньою вірогідністю, і 

вони можуть негативно 

вплинути на економіку України 

та операційну діяльність 

Товариства.  

 

Наша думка не містить жодних 

застережень щодо цього 

питання 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 29.01/1/18- АР , дата: 

29.01.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 06.02.2018,  дата 

закінчення: 20.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

34 000,00 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИРИБГОСП" 
за ЄДРПОУ 00476760 

Територія Сумська область, Ковпакiвський р-н за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 234 

Вид економічної 

діяльності 
Прісноводне рибництво (аквакультура) за КВЕД 03.22 

Середня кількість працівників: 181 

Адреса, телефон: 40002 мiсто Суми, . Роменська, буд. 105, (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 31.12.2017 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 4 

    первісна вартість 1001 0 4 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 607 210 

Основні засоби 1010 10 890 11 898 

    первісна вартість 1011 178 760 180 771 

    знос 1012 ( 167 870 ) ( 168 873 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 508 495 

    первісна вартість 1016 1 000 1 000 

    знос 1017 ( 492 ) ( 505 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 80 85 

    первісна вартість 1021 89 104 

    накопичена амортизація 1022 ( 9 ) ( 19 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 6 751 6 751 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

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 18 836 19 443 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 22 015 21 433 

Виробничі запаси 1101 624 657 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 21 391 20 776 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 9 327 9 158 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 6 166 3 237 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 881 837 

    з бюджетом 1135 1 174 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 7 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 365 1 175 

Готівка 1166 28 3 

Рахунки в банках 1167 337 1 172 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

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 6 099 3 697 

Усього за розділом II 1195 44 859 39 718 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 63 695 59 161 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 700 2 700 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 6 682 6 774 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 467 467 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5 211 -11 131 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 4 638 -1 190 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 492 666 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

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 492 666 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 259 505 

    розрахунками з бюджетом 1620 738 421 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 89 134 

    розрахунками з оплати праці 1630 507 582 

    одержаними авансами 1635 36 557 22 027 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    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 20 415 36 016 

Усього за розділом IІІ 1695 58 565 59 685 

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 63 695 59 161 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Олійник Т.П. 

 

Головний бухгалтер   Луценко I.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИРИБГОСП" 
за ЄДРПОУ 00476760 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 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 41 962 38 624 

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 ( 34 629 ) ( 28 682 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 333 9 942 

    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 356 1 763 

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 ( 5 084 ) ( 4 443 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4 008 ) ( 2 291 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 279 ) ( 75 ) 

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 4 896 

    збиток 2195 ( 1 682 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 125 27 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 123 ) ( 3 295 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 331 ) ( 457 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 1 171 

    збиток 2295 ( 6 011 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 1 171 

    збиток 2355 ( 6 011 ) ( 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 91 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 91 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 91 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5 920 1 171 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 43 123 33 582 

Витрати на оплату праці 2505 8 659 7 179 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 810 1 457 

Амортизація 2515 1 333 856 

Інші операційні витрати 2520 5 584 3 287 

Разом 2550 60 509 46 361 

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 10 800 000 10 800 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -55 657,000000 0,108430 



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    Олійник Т.П. 

 

Головний бухгалтер   Луценко I.В. 



КОДИ 

Дата 28.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИРИБГОСП" 
за ЄДРПОУ 00476760 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 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 39 675 31 691 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 13 23 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 836 68 638 

Надходження від повернення авансів 3020 271 502 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 55 48 

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 1 000 28 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 22 020 ) ( 17 907 ) 

Праці 3105 ( 6 881 ) ( 5 677 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 765 ) ( 1 428 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 205 ) ( 3 473 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 407 ) ( 1 251 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 2 222 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 14 409 ) ( 24 196 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 17 465 ) ( 47 901 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 795 ) ( 654 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -9 690 -306 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 10 500 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 10 500 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 4 ) 

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 0 -4 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 810 -310 

Залишок коштів на початок року 3405 365 675 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 175 365 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Олійник Т.П. 

 

Головний бухгалтер   Луценко I.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИРИБГОСП" 
за ЄДРПОУ 00476760 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 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 2 700 0 6 682 467 -5 211 0 0 4 638 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 2 700 0 6 682 467 -5 211 0 0 4 638 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -6 011 0 0 -6 011 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -91 0 0 0 0 -91 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 -91 0 0 0 0 -91 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 183 0 91 0 0 274 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 92 0 -5 920 0 0 -5 828 

Залишок на кінець року  4300 2 700 0 6 774 467 -11 131 0 0 -1 190 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Олійник Т.П. 

 

Головний бухгалтер   Луценко I.В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМ1ТКИ 

ДО ФIНАНСОВОЇ  ЗВ1ТНОСТ1 ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 

31 ГРУДНЯ  2015 РОКУ. 

1. Органiзацiя. 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Сумирибгосп" засноване у 1958р. як Сумський облрибкомбiнат. 

До 1998 року знаходилось у державнiй власностi i називалось Сумським 

облрибосiльгосппiдприємством. В 1998 роцi перетворено в Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Сумирибгосп". В  2011 роцi вiдкрите акцiонерне товариство перетворено в Публiчне акцiонерне 

товариство   "Сумирибгосп".  

Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: вирощування товарної  риби та 

рибопосадкового матерiалу, реалiзацiя живої товарної риби. 

Пiдприємство знаходиться у мiстi Суми, вул. Роменська, 105, 40002. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня  2015 р. складала 140 ociб. 

Станом на 31 грудня  2015 р. такi акцiонери  володiли акцiями товариства: 

 

 

Акцiонери Товариства: 31.12.2015 

в % 31.12.2014 

в % 

 

1.ТОВ "Бiзнес Контроль" 0,0000 11,4629 

2.ТОВ "Капiтал Сервiс" Україна 0,0000 22,5188 

3.ПАТ ЗНВКIФ "Стоквел Капiтал" 0,0000 24,9816 

4.АТ "IК"Слобiдська" 0,0043 0,0043 

5. ВАТ "ЗНКIФ "Каскад-Iнвест" 0,0000 10,2480 

6.ТОВ "Агроконтракт" 0,0881 0,0881 

7.ТОВ "МЦФТ" 0,0000 16,0000 

8.ТОВ "Горобина" 0,00000 0,0000 

9, ПАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 

"ХОЛДИНГ IНВЕСТ" 85,2112 0,0000 

370 фiзичних осiб 14,6963 14,6963 

Всього 100,0 100,0 

 

2. Основа надання iнформацiї. 

Основою надання фiнансової  звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

 

Використання оцiнок та припущень 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив 

на визначення cyми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, 

розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись 

на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової  

звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо 

чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi та справедливої вартостi iнвестицiйноi нерухомостi. 

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших  ключових джерел виникнення 



невизначенностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення 

суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового перiоду, представленi таким чином: 

                                                                                                  

тис.грн. 

 31.12.2014р. 31.12.2015р. 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 593 3 787 

Iнвестицiйна нерухомiсть - 520 

 

 Функцiональна валюта 

 Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. 

 

 

 

 

2. Основнi принципи бухгалтерського облiку   

 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.  

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

- фiнансовий актив, доступний для продажу; 

- iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

- дебiторська заборгованiсть; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання 

або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

   

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Горошовi кошти складаються з готiвки  в кaci та рахунiв у банках. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за 

справедливою вартстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 

визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якшо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся 

збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз 

застосуванням рахунку резервiв.  

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансового 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є icтотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 



непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi  змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоi заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

 Фiнансовi активи, доступнi для продажу. 

До фiнансових активiв доступных для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо 

вiдсоток володiння менше 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою 

вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового 

активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному 

капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки 

визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, 

визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо icнyє об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку 

чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. 

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi що 

їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашения. Пiсля первiсного 

визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

еффективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.  

 

Фiнансовi зобов'язання        

Кредити банкiв. 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює cумi надходжень 

мiнус витрати на проведения операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

Основнi засоби 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їx у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та  вартiсть яких бiльше 6 000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть  як доцiльну собiвартiсть 

основних засобiв 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнyc будь-яка накопичена 



амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  Сума накопиченої 

амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, 

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється  визнання  вiдповiдного активу. 

 

Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

 

Амортизацiя основних засобiв 

В Товариствi нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм: 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваєтъся ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням 

щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

      

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв  

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. Ознаки 

можливого зменшення корисностi активiв на дату складання рiчного балансу станом на 31 грудня 

2015 року вiдсутнi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть. 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для 

адмнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну 

частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у 

процеci дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерскому облiку такi 

частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо якщо вони можуть бути 

проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи 

витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. 

Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в 

прибутку або збитку.  Iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2015 року облiковуються в 

сумi 520 тис. грн.  

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 



Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансового або справедливою вартiстю з 

вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первинному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої  вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi  результати. 

Довгострокових необоротних активiв, призначених для продажу станом на 31 грудня 2015 року 

Товариство не має  

 

Оренда 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному вci ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом  власностi на актив, Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих 

перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що 

амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариство щодо подiбних активiв. 

Оренда активiв. за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

 

Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо вcix тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мipi, у якiй бiльше не icнyє ймовiрностi 

того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 



якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Забезпечення  

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснyє ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciв, котpi втiлюють у coбi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно oцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам. 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання. 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  

зароблена вiдповiдна заробiтна платня.  

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається 

в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

coбiвapтостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 

активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Операцiї з iноземною валютою 

Залишкiв по рахункам в iноземнiй валютi  та операцiй в iноземнiй валютi в 2015 роцi не було. 

Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, 

якщо можливiсть вибуття pecypciв, якi втiлюють у co6i економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 

Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних  вигод є ймовiрним. 

 

МСФЗ станом на 31 грудня 2015р. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi стандарти й iнтерпретацiї, 

затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 

2010 року, у тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У вiдповiдностi 

до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рiшення подавати iформацiю про сукупний дохiд у 

одному звiтi - Звiт про сукупний дохiд. 

 

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi, але ще не набули чинностi.  

Нова редакция МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн" спрощує вимоги до 

розкриття iнформацiї для компанiй контрольованих державою, а також уточнює визначення 

зв'язаної сторони. Товариство вважає, що цi змiни не матимуть впливу на його фiнансову 

звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструментi: подання" - "Класифiкацiя випускiв прав на акцiї" 

вступили в силу з 01 сiчня 2011 року. Товариство  вважає, що цi поправки не матимуть впливу на 



фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ випущенi у квiтнi  2009 року головним чином з метою усунення 

невiдповiдностей та уточнення формулювань. Бiльшiсть поправок набувають чинностi для рiчних 

звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2010 або пiзнiше. Товариство  вважає, що цi поправки 

не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть. 

 

4.Дохiд вiд реалiзацiї. 

 2015 р. 2014 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарної риби 13 109 14 281 

Дохiд вiд реалiзацiї покурної риби 1639  

Дохiд вiд реалiзацiї рибопосадкового матерiалу  371 

Дохiд вiд реалiзацiї основних фондiв  62 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг 87 63 

Всього доходи вiд реалiзацiї 14 835 14 777 

 

 

5. Собiвартiсть реалiзацiї. 

 2015 р. 2014 р. 

Виробничi витрати 1 319 1828 

Сировина та витратнi матерiали 5 268 7944 

Витрати на персонал 676 1563 

Амортизацiя 265 83 

Iншi 514 538 

Всього 8 042 11 956 

 

 

    6. Iншi доходи, iншi витрати 

Iншi операцiйнi доходи 2015 р. 2014 р. 

Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 968  

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 70  

%% банку по залишкам на рахунках 29  

Дохiд вiд оренди активiв 101  

Пiльги по ПДВ для сiгоспвиробникiв 2 116  

Всього 3 284  

Iншi доходи   

Пiльги по ПДВ для сiгоспвиробникiв 825 2 759 

Дохiд вiд нарах.амортизацiї по гiдроспорудам -121 24 

Списання К-т заборгованостi  27 

Оприбуткування лишкiв 111  

Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 13  

Всього 2 920 2810 

   

Iншi операцiйнi витрати 2015 р. 2014 р. 

Визнанi штрафи, пенi та неустойки 167  

Списання необоротних активiв  520 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 175 113 

Списано риба товарна 1 393  

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 1 068  

Списано Д-т заборгованiсть 718  

Всього 3 521 633 

Iншi витрати   



Списання необоротних активiв 3 16 

Визнанi штрафи, пенi та неустойки  28 

Списання дебiторської заборгованостi  27 

Списання фiнансових iнвестицiй 1 582  

Всього 1 585 71 

  

    7. Витрати на збут. 

 2015 р. 2014 р. 

Витрати на транспорт 1090 3 368 

Маркетинг та реклама 32 33 

Зарплата з нарахуваннями 202  

Iншi 43 128 

Всього витрат на збут 1 367 3 529 

 

 

     8.Адмiнiстративнi витрати. 

 2015 р. 2014 р.. 

Витрати на персонал 2 659 937 

Юридичнi послуги 18 88 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 53 53 

Утримання  автогосподарства,ПММ,електроенергiя 290 410 

Iншi 1 571 195 

Всього адмiнiстративних витрат 4 591 1 683 

  

 

     9. Фiнансовi доходи та витрати. 

 2015 р. 2014 р. 

Вiдсотки одержанi - - 

Всього фiнансовi доходи - - 

Вiдсотки по кредитам та позикам 2 940 1900 

Всього фiнансовi витрати 2 940 1900 

 

   10. Податок на прибуток. 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

 2015 р. 2014 р. 

Прибуток до оподаткування   

Податкова ставка Платник єдиного податку Платник єдиного податку 

Податок за встановленою ставкою   

Поточнi витрати з єдиного податку 4 групи 556 34 

 

11.Необоротнi активи, призначенi для продажу.  

Станом на 31 грудня 2015 року Товариство  має необоротнi активи - це довгостроковi бiологiчнi 

активи вартiсть яких 89 тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи визнаються на дату балансу за 

первiсною вартiстю з урахуванням суми зносу i втрат вiд зменшення корисностi.  Ознак 

можливого зменшення корисностi активу на дату складання рiчного балансу станом на 31 грудня 

2015 року не встановлено. Знос по довгостроковим бiологiчним активам не нараховувався. 

 

12.Нематерiальнi активи.  

Станом на 31 грудня 2015 року Товариство має нематерiальнi активи вартiсть яких становить 33 

тис. грн., нарахований знос по яким становить 33 тис. грн. 

 



 13.Основнi засоби. 

 

  тис. грн. 

За iсторичною собiвартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Iншi 

необоротнi активи Незавершене будiвництво Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Залишок на початок року 2015 по первiснiй вартостi 13 176 2 355 755 283 - 16 

569 

Надходження - 834 795 69 - 1 698 

Перемiщення -1 002 476 -48 167 - -407 

Вибуття 2 11 41 5 - 59 

Залишок на 31.12.2015 року по первiснiй вартостi 12 172 3 654 1 461 514 - 17 

801 

Накопичена амортизацiя - - - - - - 

 

  На 01.01.2015 р. 9 431 1 424 678 256 - 11 789 

Нараховано за 2015рiк  -236 143 37 235 - 179 

Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2015 року 9 193 1 567 715 491 - 11 966 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2015  

2 979  

2 087  

746  

23 -  

5 835 

 

 

                              

                                                                                    

  тис. грн. 

За iсторичною собiвартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Iншi 

необоротнi активи Незавершене будiвництво Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Залишок на початок року 2014 по первiснiй вартостi 13 180 

 2 359 1 066 300 - 16 905 

Надходження - - 17 11 - 28 

Перемiщення - - - - - - 

Вибуття 4 4 328 28 - 364 

Залишок на 31.12.2014 року по первiснiй вартостi 13 176 2 355 755 283 - 16 

569 

Накопичена амортизацiя - - - - - - 

  На 01.01.2014 р. 9 260 1 378 889 257  11 784 

Нараховано за 2014 рiк  171 46 -211 -1 - 5 

Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2014 року 9 431 1 424 678 256 - 11 789 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014 3 745 931 77 27  4780 

 

Станом на 31 грудня 2015 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби 

становлять -  861 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби, якi знаходяться в заставi вiдсутнi 

 

14. Iнвестицiї, доступнi для продажу. 

Iнвестицiї доступнi для продажу станом на 31 грудня 2015 року становлять 6 921 тис. грн. 



Iнвестицiї складаються з неринкових акцiй, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, 

тому вони облiковуються по собiвартостi. Ознаки можливого зменшення корисностi iнвестицiй 

на дату складання рiчного балансу станом на 31 грудня 2015 року не вiдомi. Товариство 

проводить роботу по встановленню можливих ознак зменшення корисностi.  

 

15. Iнвестицiї до погашення. 

Iнвестицiї до погашення станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi.  

 

 

 

16. Довгострокова дебiторська заборгованiсть. 

Довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2015 року Товариство не має. 

 

17. Iнвестицiйна нерухомiсть. 

Всi об'єкти iнвестицiйної нерухомостi надаються в оренду за договорами операцiйної оренди i 

включаються до доходу. В 2015 роцi вiдбулися наступнi змiни в балансовiй вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi. 

 

тис. грн. 

2015 Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi 

Залишок на 01.01.2015 0 

Надходження 0 

Перемiщення 1 000 

Вибуття 0 

Залишок на 31.12.2015 1 000 

Накопичена амортизацiя станом на 01.01.2015 423 

Нараховано за 2015 рiк 57 

Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2015 480 

Чиста балансова вартiсть 520 

 

  18. Запаси.  

 

 2015 р. 2014 р. 

Сировина й матерiали 210 12 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби  - 

Паливо 421 2 

Тара й тарнi матерiали  - 

Будiвельнi матерiали  - 

Запаснi частини 38 2 

Матерiали сiльськогосподарського призначення  - 

Матерiали сiльськогосподарського призначення 126 7 

Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 125 57 

Напiвфабрикати  - 

Готова продукцiя   1734 

Поточнi бiологiчнi активи 3 463  912 

Iншi 1 - 

Всього запаси 21 981 2 726 

 

 

  19. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть.  

 



 2015 р. 2014 р. 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть  3 781 568 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  6 25 

Iншi оборотнi активи 4 513 469 

Всього торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 8 300 1 062 

  

Дебiторська заборгованiсть  Товариства не має забезпечення.  

 

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним 

чином: 

 

 2015 р. 2014 р. 

До 30 днiв 1 115 523 

30-60 днiв 2 138 70 

60-90 днiв 57  

90-120 днiв 124  

Бiльше 120 днiв 353  

Всього 3 787 593 

 

   

 

 20. Грошовi кошти.  

 

 2015 р. 2014 р. 

Каса та рахунки в банках, тис. грн 675 139 

Всього 675 139 

 

   21. Статутний капiтал. 

  

   Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з  

10 800 000 (Десять мiльйонiв вiсiмсот тисяч ) штук акцiй простих iменних, номiнальна вартiсть 

яких 0,25 гривень (0 гривень, 25 коп.),  загальна сума статутного капiталу  2 700 000 гривень ( 

Два мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 коп.). 

 

   22. Державних субсидiй Товариство не має. 

 

   23. Короткостроковi  та довгостроковi забезпечення.  

 

 2015 р. 2014 р. 

Резерв вiдпусток 391 57 

Всього 391 57 

  

24.Короткостроковi позики. 

Короткостроковi позики станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi 

 

25. Фiнансова оренда та оренда цiлiсного майнового комплексу.  

Зобов'язання з фiнансової оренди представленi наступним чином : 

 

 

 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року 

Iншi довгостроковi зобов'язання 0 5 



  

Станом на 31.12.2015 року в складi власного капiталу (iнший додатковий капiтал) вiдображено 

залишкову вартiсть взятого в оренду цiлiсного майнового комплексу вiдповiдно 2 421 тис. грн.  

 

  26. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть.  

 

 2015 р. 2014 р. 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 46 1 507 

Розрахунки з бюджетом 207 107 

Заробiтна плата та соцiальнi внески 439 293 

Аванси одержанi 27 013 2 496 

Iншi 17 019 1 287 

Всього кредиторська заборгованiсть 44 724 5 690 

 

  27. Доходи та витрати. 

    

Товариство проводить пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi рибальства i вiдповiдає критерiям 

встановленим Податковим Кодексом України як сiльськогосподарське пiдприємство, тому 

являється платником єдиного податку 4 групи. Також Товариством обрано спецiальний режим 

оподаткування податком на додану вартiсть. Вiдповiдно до Порядку акумулювання 

сiльськогосподарськими пiдприємствами сум ПДВ за спецрежимом, затвердженого Постановою 

КМУ вiд 12.01.2011 року № 11 (iз змiнами внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 05.05.2015 р. № 262), рiзниця мiж сумою податкового зобов'язання та сумою 

податкового кредиту перераховується Товариством на спецiальний рахунок. Кошти використанi з 

спецiального  рахунку на цiлi встановленi Порядком, вiдносяться до iнших доходiв. За 2015 рiк 

кошти використанi iз спецiального рахунку та вiднесенi в фiнансовiй звiтностi до iнших доходiв 

вiдповiдно становлять 2 940 тис.грн. 

 

28. Товариство не має недержавних пенсiйних програм. 

 

29. Умовнi зобов'язання.  

Судовi позови.  

Проти Товариства не має поданих судових позовiв. Керiвництво вважає, що Товариство не понесе 

iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися. 

 

Оподаткування. 

Товариство проводить пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi рибальства i вiдповiдає критерiям 

встановленим Податковим Кодексом України як сiльськогосподарське пiдприємство, тому 

являється платником єдиного податку 4 групи. В зв'язку з цим Товариством обрано спецiальний 

режим оподаткування податком на додану вартiсть.  

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi й податковому зокрема, 

положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що 

склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за  якої податковi органи довiльно 

тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне 

тлумачення, засноване на оцiнцi  керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що 

Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може 

вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на 

ринковий рiвень цiн на угоди. На думку Kepiвництва, Товариство сплатило yci податки, тому 

фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 

переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 

 



Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України. 

Протягом останнiх рокiв  економiки багатьох країн вiдчувають  нестабiльнiсть на ринках 

безпосередньо пов'язаних з виробництвом сiльськогосподарської продукцiї. Внаслiдок ситуацiї, 

яка склалася в Українi на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори 

економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нecтaбiльнocтi може тривати i надалi, i як наслiдок, 

iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансового 

вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi. 

 

Економiчне середовище 

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються  українським 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi 

строками погашення. 

Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї  

визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться 

пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 

 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованностi та iнших фiнансових активiв. 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної  дiяльностi  Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної 

стабiльностi та пожвавлення економiки. Cтупiнь повернення дебiторської  заборгованостi  

Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку 

Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи 

з наявних обставин та iнформацiї. 

 

30. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. 

До пов'язаних cторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

а) пiдприємства. якi прямо або опосередковано контролюють або перебу- 

вають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з 

Товариством; 

б) асоцiйованi компанiї; 

в) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

е) близькi родичi особи, зазначеної  в а) або г); 

ж) компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, 

         або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; 

з) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь якого 

iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

 

 

 2015 р. 2014 р. 

 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього Операцiї з пов'язаними сторонами Всього 

1     

Реалiзацiя в рахунок зарплати - - - - 

Придбання сировини та матерiалiв - - - - 



Торгова дебiторська заборгованiсть - - - - 

Торгова кредиторська заборгованiсть - - - - 

Компенсацiя провiдному персоналу - - - - 

Короткостроковi виплати працiвникам - - - - 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - - - 

 

 

31. Цiлi та политика управлiння фiнансовими ризиками. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть, 

банкiвськi кредити. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для 

фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: 

торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити. 

Основнi ризики включають: кредитний  ризик, ризик  лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика 

управлiння ризиками включае наступне:  

 

 

Кредитний ризик 

Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з 

новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати: дебiторська заборгованiсть 

пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими 

фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та 

фiнансовi iнвестицiї до погашения, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при 

цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. 

 

Ризик лiквiдностi 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в poзpiзi 

строкiв погашення представлена наступним чином: 

 

 

2015 р. До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до року Вiд року до 5 

рокiв Бiльше року Всьо-го 

1 2 3 4 5 6 7 

Короткостро-ковi позики банкiв - - - - - - 

Торговельна та iнша  кредиторська заборгова-нiсть 692 - 44 032 - - 44 

724 

Поточна заборгова-нiсть за довгостроко-вими зобов'язан-нями - - - - -

 - 

Всього 692 - 44 032 - - 44 724 

2014 р. До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до року Вiд року до 5 

рокiв Бiльше року Всьо-го 

1 2 3 4 5 6 7 

Короткостро-ковi позики банкiв - - - - 10 000 10 000 

Торговельна та iнша  кредиторська заборгова-нiсть - - 5 019 - 728 5747 

Поточна заборгова-нiсть за довгостроко-вими зобов'язан-нями - - - - -

 - 

Всього - - 5 019 - 728 15 747 

Валютний ризик 



Валютний ризик в Товариствi вiдсутнiй, так як вiдсутнi фiнансовi iнструменти вираженi в 

iноземнiй валютi. 

Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, 

щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд 

структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та 

притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює 

регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також 

виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. 

 

32. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. 

 

 Балансова                         вартiсть Справедлива                         вартiсть 

 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 

1 2 3  4 5 

Фiнансовi активи      

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 3 781 568 3 781 568 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 675 139 675 139 

Короткостроковi позики 0 10 000 0 10 000 

Торгiвельна заборгованiсть кредиторська  27 059 4 003 27 059 4 003 

  

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового  котирування цих активiв. 

 

33. Звiтнiсть за сегментами. 

Товариство має такi сегменти: реалiзацiя живої товарної риби, рибопосадкового матерiалу, 

 

Операцiйнi сегменти (тис. грн.) 

 

2015 рiк Реалiзацiя живої товарної риби,  рибопосадкового матерiалу Iншi Виключення 

та коригування Данi за перiод, який закiнчився 31.12.2015 р. 

1 2 3 4 5 

Дохiд вiд реалiзацiї 14 748 87 - 14 835 

Iншi доходи -  - 0 

Всього зовнiшнi доходи 14 748 87 - 14 835 

Доходи вiд iнших сегментiв 968 3 144 - 4 112 

Дохiд, усього 15 716 3 231 -   18 947 

Прибуток до оподаткування 598 (3697) - (3 099) 

Амортизацiя - - - - 

Iншi суттєвi негрошовi статтi: збитки вiд зменшення корисностi запасiв - - -

 - 

формування резервiв пiд дебiторську заборгованiсть - - - - 

зменшення корисностi необоротних активiв - - - - 

2014 рiк Реалiзацiя живої товарної риби,  рибопосадкового матерiалу Iншi Виключення 

та коригування Данi за перiод, який закiнчився 31.12.2014 р. 

1 2 4 5 6 

Дохiд вiд реалiзацiї 14 652 125 - 14 777 

Iншi доходи -  - 0 

Всього зовнiшнi доходи 14 652 125 - 14 777 



Доходи вiд iнших сегментiв - 2 810 - 2 810 

Дохiд, усього 14 652 2935 - 17 587 

Прибуток до оподаткування (3024) 839 - (2 185) 

Амортизацiя - - - - 

Iншi суттєвi негрошовi статтi: збитки вiд зменшення корисностi запасiв - - -

 - 

формування резервiв пiд дебiторську заборгованiсть - - - - 

зменшення корисностi необоротних активiв - - - - 

 

 

 

Прибуток сегментiв до оподаткування  не включає iншi доходи та iншi витрати. 

Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть, основнi засоби й не включають 

iншу дебiторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi Товариства в цiлому. 

Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та короткостроковi 

забезпечення й не включають доходи майбутнiх перiодiв, короткостроковi позики, iншу 

кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi  Товариства в цiлому. 

 

Географiчнi сегменти.  

 

 Україна Iншi Всього, 

 рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. 

Всього зовнiшнi доходи 14 835 - 14 835 

Сегментнi непоточнi активи 4 112 - 4 112 

 Україна Iншi Всього, 

 рiк, що закiнчився 31.12.2014 р. 

Всього зовнiшнi доходи 14 777 - 14 777 

Сегментнi непоточнi активи 2 810 - 2 810 

 

34. Подiї пiсля балансу. 

Пiсля дати балансу 31.12.2015 року подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду 

фiнансової звiтностi або вимагають визнання ранiше не визнаних статей не має.    

Уравлiнський персонал ПАТ "Сумирибгосп" завершує складання фiнансової звiтностi за рiк  

2015  до 29 лютого 2016 року. Загальнi збори акцiонерiв розглядають та затверджують фiнансову 

звiтнiсть  до випуску (30 квiтня 2016 року). 

Керiвник      Бондар А.В.                                                       

Головний бухгалтер  Луценко I.В.                                        

 

 


