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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

(далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Семенюк Любов Артемiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова 

фабрика" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30453389 

4. Місцезнаходження: 21018, УКРАЇНА, Вінницька обл., Ленiнський р-н р-н, м.Вiнниця,, 

Р.Скалецького,15 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 53-61-74,, 68-22-90 

6. Адреса електронної пошти: vhsvin@ukr.net 

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

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

24.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк (Протокол засiдання правлiння) 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://vhsvin.com.ua

/o-kompanii/zvit/ 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

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

звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне 

товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення; 

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); 

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 



заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

10) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

 

До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

-- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не 

потрiбно проводити рейтингову оцiнку.   

-- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

- емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

-- Судовi справи емiтента - в звiтному роцi емiтент не задiяний в судових справах. 

-- Штрафнi санкцiї емiтента - штрафнi санкцiї в звiтному роцi не накладались. 

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

типу та/або класу належних їм акцiй - юридичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй 

емiтента не облiковується. 

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

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн 

не було.  

-- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не 

здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв. 

-- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.  

-- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не 

придбавав власнi акцiї.  

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

емiтента  - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй. 

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

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

таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть 

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

паперiв Статутом емiтента не передбачена.  

-- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi 

доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.  

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

такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

  

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

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у 

емiтента. 

-- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом 

сертифiкатiв ФОН. 

 

Рiчну iнформацiю затверджено правлiнням (Протокол засiдання правлiння), у зв"язку з тим, 

наглядова рада в Товариствi не передбачена Статутом. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова фабрика" 

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

 А01 №643207 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.07.1999 

4. Територія (область) 

 Вінницька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 227703 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 105 

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

 10.39 - IНШI ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТIВ I ОВОЧIВ" 

 10.84 - ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩIВ I ПРИПРАВ" 

 11.07 - ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО 

МIНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА IНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ" 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 ПАТ КБ "Приватбанк" м. Днiпро 

2) МФО банку 

 302689 

3) Поточний рахунок 

 26002055317910 

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

у іноземній валюті 

 ПАТ КБ "Приватбанк" м. Днiпро 

5) МФО банку 

 302689 

6) Поточний рахунок 

 26000055334597 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Дамiа" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31836466 

4) Місцезнаходження 

 21018  м.Вiнниця , вул. Скалецького, 15 

5) Опис  

 - форма участi: засновник; 

- % акцiй, (часток, паїв), що належить Товариству в юридичнiй особi: 100%; 



- активи, наданi Товариством у якостi внеску: грошовi кошти в нацiональнiй валютi 11,8 тис.грн.; 

- права, що належать Товариству, стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ 

"Вiнхарчосмак", як єдиний засновник, має права вiдповiдно до статуту ТОВ "Дамiа" та чинного 

законодавства України. 

 

Дата створення 15.01.2002 р. 

Види дiяльностi: Код КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво 

мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки; Код КВЕД 46.31 Оптова торгiвля фруктами й 

овочами; Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами (основний); Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; Код 

КВЕД 47.81 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та 

тютюновими виробами. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДАМIА" (код-31836466) - самостiйне 

пiдприємство (Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами) створене в 2002 роцi, мiсцезнаходження - м. Вiнниця, вул. 

Р.Скалецького, 15, статутний капiтал 11, 8 тис. грн. Власниками пiдприємства є: ПрАТ     

«Вiнницька харчосмакова фабрика».  Директор пiдприємства Семенюк Л.А., бухгалтер Гайдар 

О.Ю.  Власний капiтал компанiї 11,8 тис. грн. Валюта балансу 110,5 тис. грн. Виручка вiд 

реалiзацiї продукцiї 255,5 тис. грн. Чистий прибуток 0,3 тис. грн. 

Вiдносини мiж ТОВ "ДАМIА" та ПрАТ «Вiнницька харчосмакова фабрика»  полягають в тому, 

що перше реалiзує виготовлену продукцiю останнього. 

 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Приватне акцiонерне товариство «ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» є юридичною 

особою, зареєстроване  вiдповiдно до законодавства України. До складу Товариства в 2018 роцi  

входило 5 цехiв, що займаються виготовленням харчової продукцiї. 

ПЕРЕЛIК ЦЕХIВ 

- Цех виробництва безалкогольних напоїв; 

- Цех соусiв; 

- Цех по видуву ПЕТ пляшки; 

- Цех по виробництву оцту; 

- Цех по виробництву харчових концентратiв. 

Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (105 чол.), середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (2 чол.), працiвникiв, 

якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає, фонд оплати працi за 

2018р. 14312,6 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 



3672,1 тис. грн., що становить 35%. Збiльшення фонду оплати працi здiйснилось за рахунок 

збiльшення ставки мiнiмальної заробiтної плати та рахунок збiльшення замовлень на 

виробництво товарiв. 

Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв її 

операцiйним потребам. 

 

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

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

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

Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Товариство є засновником ТОВ «ДАМIА» з статутним фондом 11800 грн.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДАМIА" (код-31836466) - самостiйне 

пiдприємство (Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами) створене в 2002 роцi, мiсцезнаходження - м. Вiнниця, вул. 

Р.Скалецького, 15, статутний капiтал 11, 8 тис. грн. Власниками пiдприємства є: ПрАТ 

"Вiнницька харчосмакова фабрика".  Директор пiдприємства Семенюк Л.А., бухгалтер Гайдар 

О.Ю.  Власний капiтал компанiї 11,8 тис. грн. Валюта балансу 110,5 тис. грн. Виручка вiд 

реалiзацiї продукцiї 255,5 тис. грн. Чистий прибуток 0,3 тис. грн. 

Вiдносини мiж ТОВ "ДАМIА" та ПрАТ «Вiнницька харчосмакова фабрика»  полягають в тому, 

що перше реалiзує виготовлену продукцiю останнього. 

Фiнансовий результат за звiтний 2018 рiк складає - 28,1 тис. грн. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не поступало. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi положення облiкової полiтики. 

Основнi засоби. 

Вартiсть основних засобiв у зв'язку зi специфiкою високоспецiалiзованого та iншого обладнання 

оцiнюються за витратами на придбання у вiдповiдностi з поточними умовами, i коригуються на 

вiдсоток зносу.  

Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються або визнаються як 

окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних 

вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi 

замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на 

поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у тому 

фiнансовому перiодi, в якому були виконанi. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх суттєвого компонента з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд 

використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають у результатi списання 

активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю 

активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний 

рiк, у якому визнання активу було припинено.  

Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли 



розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами 

керiвництва Товариства. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. 

Амортизацiя не припиняється, коли настає застiй активу або вiн виводиться з активного 

використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю амортизований. 

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i по мiрi 

необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. 

Амортизацiя iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для того, щоб 

розподiлити переоцiнену вартiсть активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi протягом 

таких строкiв корисної експлуатацiї: 

- Будiвлi                                                     20 рокiв 

- Виробниче обладнання                             5 рокiв  

- Транспортнi засоби                                    5 рокiв  

- Iншi активи                                              12 рокiв  

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. 

Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.  

 

Запаси. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою вартiстю 

реалiзацiї. 

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної 

дiяльностi.  

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, iншi витрати, зазнанi при доставцi запасiв 

до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення їх в iснуючий стан. Собiвартiсть 

незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, 

прямих витрат на оплату працi i iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат, (розраховану на пiдставi звичайного використання виробничих 

потужностей).  

Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiлостi, повiльної 

оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку 

зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд в складi iнших витрат. 

Станом на 31 грудня 2018 року на балансi пiдприємства облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в 

сумi - 12 тис. грн. ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" є власниками пiдприємства ТОВ 

"ДАМIА".  

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю 

згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 26.04.2000 року №91. 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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



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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї, яку на сьогоднi виробляє пiдприємство є продукти харчування: 

консерви плодоовочевi, рiзноманiтнi приправи, квас хлiбний, безалкогольнi напої та продукти 

групи харчових концентратiв. 

Основнi показники виробництва та реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк: 

Овочi та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi з додаванням оцтової кислоти (хрiн) -  

вироблено на суму 49568 тис.грн, реалiзовано на суму 49461 тис.грн. 

Гiрчиця готова - вироблено на суму 27992 тис.грн, реалiзовано на суму 27908 тис.грн. 

Продукти готовi харчовi з зернових культур - вироблено на суму 9780 тис.грн, реалiзовано на 

суму 9582 тис.грн. 

Води газованi з додаванням цукру - вироблено на суму 14325 тис.грн, реалiзовано на суму 14325 

тис.грн. 

Напої безалкогольнi iншi (квас) - вироблено на суму 11263 тис.грн, реалiзовано на суму 11243 

тис.грн. 

Iншi - вироблено на суму 4101 тис.грн, реалiзовано на суму 3981 тис.грн. 

Всього: вироблено на суму 117029 тис.грн, реалiзовано на суму 117658 тис.грн. 

 

Основними постачальниками товариства є надiйнi постачальники сировини, з якими 

пiдприємство спiвпрацює бiльше одного року.  

Назва постачальника / країна, мiсто Назва продукцiї/ сировини/ матерiалiв Строк 

спiвробiт-ництва 

   

 Пiскiвський завод скловиробiв,ТОВ склотара 5 

 Бiо мед скло, ПрАТ склотара 6 

 ФАКТОРIЯ, ТОВ ВТК гiрчичний порошок 19 

ФАКТОРIЯ АГРО, ТОВ зерно гiрчицi 1 

ВIННИЦЬКА НАФТОВА КОМПАНIЯ, ТД пальне 4 

 ПРОМIНЬ ЦУКОР, ТОВ цукор 19 

 ТЕХНОКАП УА,ТОВ кришка 13 

 Жабановський О.Є., ФО-П олiя 19 

 Качкiвське, СТОВ цукор 4 

 Вiнницяобленерго електроенергiя 19 

 УКРРОСТЕХНО, ТОВ автомобiль вантажний 1 

БАЗИС, ТОВ обладнання 1 

 ЕККО, ТзОВ СП етикетка 6 

 Дьолер Україна ,ДП ароматизатори 9 

 АРСЕЛОРМIТТАЛ  ПЕКЕДЖIНГ УКРАЇНА,ТОВ метал 3 

 Iллiнецький цукровий завод.ТОВ цукор 4 

 Днiпро Пласт, ТОВ ТД преформа 13 

ЗОРЯ ПОДIЛЛЯ, ТОВ ПК цукор 1 

ОМЕГА-М, ТОВ оцтова кислота 10 

 КВАС БЕВЕРИДЖИЗ.ТОВ ККС 2 

 

Вартiсть сировини, динамiка цiн залежить вiд iмпорто-залежних складових. 

 

Вихiд пiдприємства на ринок завжди означає вступ у конкурентну боротьбу, оскiльки на ринку 

наявна велика кiлькiсть товарiв, якi пропонують рiзнi способи задоволення однiєї i тiєї ж потреби 



покупця за однакових або незначно вiдмiнних цiн. Тому доцiльно провести аналiз основних 

покупцiв продукцiї пiдприємства.  

Основнi покупцi продукцiї/сировини/ матерiалiв  

Назва покупця / країна, мiсто Назва продукцiї/ сировини/ матерiалiв Строк 

спiвробiт-ництва Умови оплати по договору 

    

 СIЛЬПО-ФУД продукти харчування 18 вiдтермiнування 

 АТБ продукти харчування 12 вiдтермiнування 

 СВIФТ-2016, ТОВ продукти харчування 8 вiдтермiнування 

 Фудком, ТОВ продукти харчування 6 вiдтермiнування 

 Альянс Фудс,ТОВ продукти харчування 12 вiдтермiнування 

 ААС ТРЕЙД,ТД продукти харчування 18 вiдтермiнування 

 АСТЕРС ГРУП ТОВ продукти харчування 8 вiдтермiнування 

 АШАН (Гiпермаркет) продукти харчування 4 вiдтермiнування 

 Аргон продукти харчування 18 вiдтермiнування 

 Сiгма продукти харчування 18 вiдтермiнування 

 ЕКО Панська Нива продукти харчування 10 вiдтермiнування 

 НОВУС УКРАЇНА, ТОВ продукти харчування 3 вiдтермiнування 

 Юр'єв плюс ПП ТВК продукти харчування 18 вiдтермiнування 

 

Загальна сума експорту за 2018 рiк склала 5 млн. грн., що становить 6% в загальному обсязi 

реалiзованої продукцiї. Перспективними планами розвитку пiдприємства є збiльшення обсягiв 

виробництва за рахунок розширення асортименту, впровадження нових технологiй, запуску 

виробництва органiчної продукцiї. 

На ринку України продукцiя пiдприємства вiдома пiд торгiвельними марками «ВХС», 

«ДЕЛIССО», «КВАСКОФФ». Постачання продукцiї здiйснюється в 19 регiонiв нашої держави. 

Фабрика спiвпрацює з нацiональними та мiжнародними торгiвельними мережами: «АТБ-маркет», 

«Сiльпо», «Велика Кишеня», «ЕКО-маркет», «Фуршет», «Новус», «Варус», «Метро», «Ашан», 

«Бiлла-Україна», мiсцевими торговельними мережами. 

В 2018 роцi пiдприємство розпочало експортувати продукцiю на закордоннi ринки збуту 

(Нiмеччина, Бiлорусь, Чехiя, Африканськi республiки). 

Сучаснi технологiї, висока культура виробництва, монiторинг та контроль на всiх стадiях 

виробництва гарантують якiсть продукцiї. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

У 2018 роцi вiдчуження активiв не було. 

У 2018 роцi придбано основних засобiв на суму 7694 тис.грн., в тому числi: 

- машини та обладнання 7433 тис.грн.; 

- iнструменти, прилади, iнвентар 185 тис.грн.; 

- iншi основнi засоби 76 тис.грн. 

 

 

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

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

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

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 



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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

В 2018 роцi пiдприємство мало наступну структуру основних засобiв, що використовувались (тис. 

грн.): 

- Первiсна вартiсть - 41372 

- Знос - 21161 

- Залишкова вартiсть - 20211 

Основнi засоби 

Вартiсть основних засобiв у зв'язку зi специфiкою високоспецiалiзованого та iншого обладнання 

оцiнюються за витратами на придбання у вiдповiдностi з поточними умовами, i коригуються на 

вiдсоток зносу.  

Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються або визнаються як 

окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних 

вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi 

замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на 

поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у тому 

фiнансовому перiодi, в якому були виконанi. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх суттєвого компонента з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд 

використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають у результатi списання 

активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю 

активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний 

рiк, у якому визнання активу було припинено.  

Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли 

розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами 

керiвництва Товариства. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. 

Амортизацiя не припиняється, коли настає застiй активу або вiн виводиться з активного 

використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю амортизований. 

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i по мiрi 

необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. 

Амортизацiя iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для того, щоб 

розподiлити переоцiнену вартiсть активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi протягом 

таких строкiв корисної експлуатацiї: 

- Будiвлi                                                     20 рокiв 

- Виробниче обладнання                             5 рокiв  

- Транспортнi засоби                                    5 рокiв  

- Iншi активи                                              12 рокiв  

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. 

Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.  

Термiн корисного використання основних засобiв 

Об'єкти основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням 

прямолiнiйного методу протягом усього термiну їх корисного використання. 

На оцiнку термiну корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають 

ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх обслуговування, змiни у законодавствi, непередбаченi 

операцiйнi обставини. Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть 

застосовуваних термiнiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з 

поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити 

економiчнi вигоди Товариству. Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi 

норми амортизацiї, а також балансову та лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. 



    

Основнi засоби станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть амортизацiя ступiнь 

зносу, % 

Земельнi дiлянки 1128 0 0 

Капiтальнi витрати на полiпшення 3 0 0 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 5155 3112 60,37 

Машини та обладнання 27223 13239 48,63 

Транспортнi засоби 6007 3224 53,67 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 403 234 57,82 

Iншi основнi засоби  173 72 41,62 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 1280 1280 100 

   41372 21161 51,15 

 

Витратний пiдхiд передбачає визначення поточної вартостi витрат на вiдтворення або замiщення 

об'єкта оцiнки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецiнення). На пiдставi застосування 

даного пiдходу справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних засобiв була визначена в сумi 

вартостi замiщення даних об'єктiв. Порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi цiн продажу i 

пропозицiї аналогiчних об'єктiв основних засобiв з урахуванням вiдповiдних коригувань на 

вiдмiнностi мiж об'єктами порiвняння та об'єктом оцiнки. На пiдставi застосування даного 

пiдходу справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв визначалася на пiдставi їх ринкової 

вартостi. 

 

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання 

основних засобiв вiдповiдають нормам. Основнi засоби знаходяться на територiї ПрАТ 

"Вiнницька харчосмакова фабрика". 

 

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

економічних обмежень 

Iстотними проблемами якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є перш за все зростання долара 

США по вiдношенню до гривнi. Як наслiдки економiчної кризи слiд зазначити недостатнiсть 

обiгових коштiв (їх знецiнення), низька платоспроможнiсть покупцiв, здороження iмпортованих 

сировини, матерiалiв, тари. 

Керiвництво пiдприємства проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та 

приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти, а також кредити 

банкiв. 

Щодо фiнансування дiяльностi, то пiдприємство старається обходитися власними коштами.  

На пiдприємствi достатньо робочого капiталу для поточних проблем. У наступнi роки 

пiдприємством планується збiльшити обсяг реалiзацiї, запаси сировини. Можливi шляхи для 

покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по 

збiльшенню об'ємiв виробництва, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для 

забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання 

необхiдно придiлити вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв 

зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 

 

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



(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всi договори, якi були укладенi, виконанi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

З метою отримання бiльшої доданої вартостi в продукцiї на пiдприємствi впроваджуються новi 

технологiї та сучасне потужне автоматизоване обладнання. 

Якiсна сировина, розвиток виробництва, впровадження нових технологiй i сучасного обладнання, 

дозволяють пiдприємству претендувати на лiдерство в окремих сегментах Українського ринку 

харчової продукцiї. 

Основними прiоритетами в дiяльностi Товариства визначено посилення конкурентноздатностi  

продукцiї, вихiд на європейськi та iншi закордоннi ринки збуту. 

Планується збiльшити обсяги виробництва за рахунок випуску нових видiв продукцiї, 

впровадження сучасного високотехнологiчного обладнання. 

З метою отримання бiльшої доданої вартостi при виробництвi продукцiї планується розробити, 

впровадити та сертифiкувати три види органiчної продукцiї (only organic). 

      Для збiльшення обсягiв виробництва продукцiї на пiдприємствi запроваджується випуск 

продукцiї не тiльки пiд власним брендом, а й пiд власними торговими марками торгiвельних 

мереж, як на вiтчизняному так i закордонних ринках. 

З метою покращення якостi квасу хлiбного у 2019 роцi планується закупити та впровадити нову 

лiнiю по розливу напоїв в кеги та ввести в експлуатацiю нове фiльтрацiйне обладнання. 

Для збiльшення випуску продукцiї (консерви плодоовочевi, приправи) планується додатково 

встановити обладнання для можливостi виробництва продукцiї в скляну тару типу «твiст-офф» на 

дiльницi №1 - цеху соусiв та приправ. 

В цеху по виробництву харчових концентратiв планується ввести в експлуатацiю новий 

фасувальний автомат та екструдер. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

В 2018 роцi на пiдприємствi впроваджена сучасна високотехнологiчна лiня розливу соусiв та 

приправ (Iндекс 6 - Болгарiя), яка дала можливiсть збiльшити потужнiсть виробництва в 2 рази, 

пiдвищити продуктивнiсть працi. Крiм того введена в експлуатацiю нова лiнiя по виготовленню 

гiрчицi з зерен, що дало можливiсть пiдприємству розширити асортимент продукцiї в наслiдок 

чого пiдприємство вийшло на закордоннi ринки. 

 

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

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

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

довільній формі 

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi 2 роки:  

за 2017 рiк нерозподiлений прибуток 44735 тис. грн., чистий прибуток 7376 тис. грн.,  

за 2018 рiк нерозподiлений прибуток 52541 тис. грн., чистий прибуток 7806 тис. грн. 

 

Пiдприємство прибуткове, працює стабiльно. Багато коштiв витрачає на модернiзацiю 

виробництва та удосконалення продукцiї. Постiйно проводяться маркетинговi дослiдження, що 

дозволяє налагодити стiйку спiвпрацю зi споживачем. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 



Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери товариства Особи, якi включенi до перелiку 

акцiонерiв та мають право на участь у 

загальних зборах. 

Виконавчий орган Голова та члени Правлiння Семенюк Любов Артемiвна - Голова 

Правлiння; 

Семенюк Iгор Вячеславович - член 
Правлiння; 

Гайдар Оксана Юрiївна - член 

Правлiння. 
 

Ревiзор Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова правлiння 

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

 Семенюк Любов Артемiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 2023105824 

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

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

 голова правлiння ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", голова правлiння ПрАТ 

"Вiнницька харчосмакова фабрика" 

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

 23.04.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось.     

Голова Правлiння  має повноваження: 1. здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням повноважень та несе персональну 

вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. 2. без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства 

вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти 

правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських 

документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. 3. вирiшувати всi питання дiяльностi 

Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.  

4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 5.  в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння 

вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вносити пропозицiї, брати участь в 

обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 7. 

iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 8. отримувати справедливу винагороду за 

виконання функцiй голови Правлiння Обов"язки голови Правлiння : 1) органiзовувати  роботу 

Правлiння; 2) скликати засiдання, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3) 



забезпечувати ведення та зберiгання  протоколiв засiдань Правлiння; 4) приймати рiшення з 

питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) пiдписувати 

фiнансово-господарськi документи, правочини та iншi документи у разi надання йому таких 

повноважень Правлiнням Товариства. Голова Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах 

Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть 

участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5.своєчасно надавати ревiзiйному 

органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  6. 

дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i 

своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання 

Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала 

протягом останнiх 5 рокiв є: голова правлiння ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика".   

Обiймає посаду директора ТОВ "ДАМIА" (код ЄДРПОУ 31836466), яке знаходиться за адресою: 

м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького, 15.  

Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (269475,99 грн за рiк), iнших винагород 

та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.  

 

 

1) Посада 

 Член правлiння -  головний бухгалтер 

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

 Гайдар Оксана Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 2208315882 

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Вища. Київський iнститут народного господарства 

6) Стаж роботи (років) 

 44 

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

 головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", останнi 5 рокiв - головний 

бухгалтер ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" 

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

 23.04.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось.     

Член Правлiння  має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю 

про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень 



самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити 

пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi 

Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. отримувати справедливу 

винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 

дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та 

належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть 

участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. своєчасно надавати ревiзiйному 

органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 6. 

дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i 

своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання 

Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства.   

Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї.                                                                                                                                                            

Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських 

операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в 

узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх 

вiдображення,  вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.  

 

Як головний бухгалтер, призначена на невизначений термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала 

протягом останнiх 5 рокiв є: головний бухгалтер ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика",   

Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "ДАМIА"(код за ЄДРПОУ 31836466), яке знаходиться за 

адресою: м. Вiнниця, вул. Р. Скалецького, 15. 

Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (238406,50 грн за рiк), iнших винагород 

та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.  

 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 Гробман Рiмма Йосипiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 1920609662 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 Вища. Одеський  технологiчний  iнститут харчової промисловостi 

6) Стаж роботи (років) 

 48 



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

 провiдний економiст ПрАТ "Вiнхарчосмак", Останнi 5 рорiв провiдний економiст ПрАТ 

"Вiнхарчосмак" 

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

 23.04.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось.     

Ревiзор має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть  Товариства, 

здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,  2. отримувати вiд 

посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання 

такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та 

працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, 

пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i 

матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання 

виконавчого органу Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози 

суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого 

голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень 

та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах 

затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок 

професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку   денного   

Загальних   зборiв   та   вимагати   скликання  позачергових Загальних зборiв, бути 

присутнiм на Загальних зборах та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях  виконавчого  органу  у  

випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства 

або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.  Ревiзор зобов"язаний: 

1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх виконавчому органу та 

iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв 

Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно 

iнформувати  виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час 

перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i 

порушень та за виконанням  пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам 

Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймала 

протягом  останнiх 5 рокiв є:  провiдний економiст ПрАТ "Вiнхарчосмак". Посади на 

будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. 

За виконання обов"язкiв ревiзора винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Семенюк Iгор В"ячеславович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 2943206252 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 



 Вища. Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ПрАТ "Вiнхарчосмак" комерцiйний директор, Останнi 5 рокiв - ПрАТ "Вiнхарчосмак" 

комерцiйний директор 

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

 23.04.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось.     

Член Правлiння  має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю 

про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень 

самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити 

пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi 

Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. отримувати справедливу 

винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 

дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та 

належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть 

участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. своєчасно надавати ревiзiйному 

органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 6. 

дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i 

своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання 

Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадами, що обiймав протягом 

останнiх 5 рокiв є: ПрАТ "Вiнхарчосмак" комерцiйний директор.  Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не обiймає. 

За виконання обов"язкiв члена правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не 

отримував. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова правлiння Семенюк Любов 
Артемiвна 

 731 011 80,259 731 011 0 

Член правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Гайдар Оксана 

Юрiївна 

 12 526 1,375 12 526 0 

Ревiзор Гробман Рiмма 

Йосипiвна 

 0 0 0 0 

Член правлiння Семенюк Iгор 
В"ячеславович 

 78 398 8,61 78 398 0 

Усього 821 935 90,244 821 935 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Гайдар Оксана Юрiївна 1,37 

Семенюк Любов Артемiвна 80,26 

Семенюк Iгор Вячеславович 8,61 

Фонiцька Людмила Володимирiвна 0,22 

Усього 90,46 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

      Основними прiоритетами в дiяльностi Товариства визначено посилення 

конкурентноздатностi  продукцiї, вихiд на європейськi та iншi закордоннi ринки збуту.  

Планується збiльшити обсяги виробництва за рахунок випуску нових видiв продукцiї, 

впровадження сучасного високотехнологiчного обладнання. 

      З метою отримання бiльшої доданої вартостi при виробництвi продукцiї планується 

розробити, впровадити та сертифiкувати три види органiчної продукцiї (only organic). 

      Для збiльшення обсягiв виробництва продукцiї на пiдприємствi запроваджується випуск 

продукцiї не тiльки пiд власним брендом, а й пiд власними торговими марками торгiвельних 

мереж, як на вiтчизняному так i закордонних ринках. 

З метою покращення якостi квасу хлiбного у 2019 роцi планується закупити та впровадити нову 

лiнiю по розливу напоїв в кеги та ввести в експлуатацiю нове фiльтрацiйне обладнання. 

Для збiльшення випуску продукцiї (консерви плодоовочевi, приправи) планується додатково 

встановити обладнання для можливостi виробництва продукцiї в скляну тару типу "твiст-офф" на 

дiльницi №1 - цеху соусiв та приправ. 

В цеху по виробництву харчових концентратiв планується ввести в експлуатацiю новий 

фасувальний автомат та екструдер. 

Iстотними проблемами якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є перш за все зростання долара 

США по вiдношенню до гривнi. Як наслiдки економiчної кризи слiд зазначити недостатнiсть 

обiгових коштiв (їх знецiнення), низька платоспроможнiсть покупцiв, здороження iмпортованих 

сировини, матерiалiв, тари. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПрАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика" розпочало свою дiяльнiсть у 1999 роцi, шляхом 

видiлення з ВАТ "Вiнницькай завод продтоварiв" в процесi його реорганiзацiї.  



Розташована фабрика в мiстi Вiнниця, вул. Р. Скалецького, 15. 

За 20 рокiв iснування пiдприємство збiльшило обсяг виробництва в 16,5 разiв, розширило 

асортимент продукцiї, який нинi налiчує 31 найменування. 

Уся продукцiя, яку на сьогоднi виробляє пiдприємства - продукти харчування: консерви 

плодоовочевi, рiзноманiтнi приправи, продукти групи харчових концентратiв, квас хлiбний, 

безалкогольнi напої, питна вода, розчин оцтової кислоти, кетчуп, майонез. 

Сучаснi технологiї, висока культура виробництва, монiторинг та контроль на всiх стадiях 

виробництва гарантують якiсть продукцiї. 

 Якiсна сировина, розвиток виробництва, впровадження нових технологiй i сучасного 

обладнання, дозволяють пiдприємству претендувати на лiдерство в окремих сегментах 

Українського ринку харчової продукцiї. 

На ринку України продукцiя пiдприємства вiдома пiд торгiвельними марками "ВХС", 

"ДЕЛIССО", "КВАСКОФФ". Постачання продукцiї здiйснюється в 19 регiонiв нашої держави. 

Фабрика спiвпрацює з нацiональними та мiжнародними торгiвельними мережами: "АТБ-маркет", 

"Сiльпо", "Велика Кишеня", "ЕКО-маркет", "Фуршет", "Новус", "Варус", "Метро", "Ашан", 

"Бiлла-Україна", мiсцевими торговельними мережами. 

Основнi показники виробництва та реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк 

 

Назва продукцiї (кiлькiсн.вимiрник) вироблено/придбано Динамiка реал-iї (у грн.), поперед. 

до поточ. року реалiзовано Динамiка реалiзацiї (у грн.), поперед. до поточ. року 

 за попереднiй рiк за поточний рiк  за попереднiй рiк за поточний рiк

  

 тис. од. тис. грн. тис. од. тис. грн.  тис. од. тис. грн.

 тис. од. тис. грн.  

Овочi та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi з додаванням оцтової кислоти (хрiн), кг 

1 684 36 785 1 923 49 568 +12 783 1 677 36 632 1 917 49 461 +12 829 

Гiрчиця готова, кг 931 22 619 1 005 27 992 +5 373 929 22 570 1 002 27 908 +5 338 

Продукти готовi харчовi з зернових культур, кг 544 10 409 532 9 780 -629 541 10 

351 504 9 582 -769 

Води газованi з додаванням цукру,  дал 276 11 081 352 14 325 +3 244 276 11 081 352

 14 325 +3 244 

Напої безалкогольнi iншi (квас),  дал 215 8 825 263 11 263 +2 438 214 8 825 262

 11 243 +2 418 

Iншi   3 988   4 101 +113   3 980   3 981 +1 

Всього: 3 650 93 707 4 075 117 029 +23 322 3 638 93 439 4 037 116 500

 +23 061 

 

В 2018 роцi пiдприємство розпочало експортувати продукцiю на закордоннi ринки збуту 

(Нiметчина, Бiлорусь, Чехiя, Африканськi республiки). 

Доля експорту в об'ємi реалiзованої продукцiї у 2018 роцi склала 6%. 

Постачання продукцiї здiйснюється в основному за рахунок власного парку автомобiлiв, який 

налiчує 14 одиниць. 

Виробництво продукцiї здiйснюється на виробничих потужностях, що розташованi у власних 

примiщеннях, площею 2062 м2. 

У власностi пiдприємства знаходиться земельна дiлянка, площею 7052 м2. 

На пiдприємствi з 2007 року дiє мiжнародна система управлiння якiстю та безпечнiстю харчових 

продуктiв (ISO, HACCP), а з 2012 року пiдприємство сертифiковано ТОВ "Бюро Верiтас" по 

мiжнароднiй системi "FSSC 22000". 

Починаючи з 1999 року пiдприємство щорiчно нарощує обсяги виробництва, розширює 

асортимент, iнвестує власнi кошти у розвитку виробництва. 

За 20 рокiв iснування на пiдприємствi створено додатково 58 робочiх мiсць. 



На сьогоднi середньоспискова чисельнiсть працiвникiв складає 110 осiб. 

З метою отримання бiльшої доданої вартостi в продукцiї на пiдприємствi впроваджуються новi 

технологiї та сучасне потужне автоматизоване обладнання. 

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти, а також кредити 

банкiв. 

Девiденди за результатами дiяльностi 2018 року не нараховувалися, чистий прибуток 

спрямований на розвиток пiдприємства. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
    Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i 

доходiв або витрат емiтента.  

Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 

впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Керiвництво пiдприємства проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та 

приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 

суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь 

точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 

ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий 

ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. Товариство застосовує 

практику корпоративного управлiння у вiдповiдностi до Чинного законодавства та Статуту 

Товариства.  

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги 

немає. 

 



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 12.04.2018 

Кворум зборів 99,4 

Опис ПРОТОКОЛ 

рiчних загальних зборiв  акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» 

 

Дата проведення Загальних зборiв акцiонерiв   - 12.04.2018 р. 

Час проведення Загальних зборiв акцiонерiв   - 16 год. 

Мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв   - м.Вiнниця, 

вул.Р.Скалецького,15 на 2 поверсi в Залi засiдань. 

Склад Лiчильної комiсiї -  голова комiсiї - Семенюк Сергiй В'ячеславович, 

член комiсiї - Бельдiй Свiтлана Петрiвна  

 

За iнформацiєю голови Реєстрацiйної комiсiї Фонiцької Л.В.: 

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 

зборах - 05.04.2018 р.  

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у загальних зборах - 9 осiб яким  належить 910812 голосiв. 

Загальна кiлькiсть  акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних 

зборах - 5 осiб у тому числi акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй 

Товариства - 5 осiб 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй 

Товариства, якi враховуються для визначення кворуму, вiдповiдно перелiку 

акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах складеного станом 

на 24 годину 05.04.2018 року -  910812 голосiв 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй 

Товариства, якi зареєструвались для участi у загальних зборах - 905251 

голосiв. 

Кворум загальних зборiв -99,4% 

Порядок голосування  - бюлетенями 

Принцип голосування : одна голосуюча акцiя - один голос. 

 

Збори вiдкриває голова Правлiння ПрАТ "Вiнхарчосмак" Семенюк Любов 

Артемiвна: 

За рiшенням Правлiння вiд 14.02.2018 р. призначено: 

Головуючий на загальних зборах - Семенюк Любов Артемiвна 

Секретар загальних зборiв -  Гайдар Оксана Юрiївна    



Тимчасова Лiчильна комiсiя: голова комiсiї -  Семенюк Сергiй 

В'ячеславович, член комiсiї - Бельдiй Свiтлана Петрiвна. 

Проект Порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з проектами рiшень 

щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 

зборiв акцiонерiв, був належним чином доведений до вiдома  всiх 

акцiонерiв, у визначений законодавством термiн вiд акцiонерiв iнших 

пропозицiй не надходило, тому Загальнi збори акцiонерiв проводяться за 

наступним Порядком денним:              

                                                         Порядок денний : 

1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї з одночасним 

припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної комiсiї.   

2. Звiт  Правлiння . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

3. Звiт Ревiзора . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

4. Затвердження висновку Ревiзора щодо рiчного звiту Товариства за 

2017 р. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. 

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, отриманого 

Товариством за 2017 р. 

7.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть      вчинятися Товариством протягом не бiльше як 

одного року з дати прийняття такого рiшення. 

8.Надання повноважень головi Правлiння Товариства щодо здiйснення всiх 

необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних 

правочинiв.   

9. Змiни до статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак». Затвердження нової редакцiї 

статуту . 

10. Затвердження уповноваженої особи для пiдписання статуту вiд iменi 

загальних зборiв акцiонерiв, затвердження уповноваженої особи для 

надання та отримання вiдповiдних документiв  для реєстрацiї  статуту 

Товариства в новiй редакцiї у державного реєстратора. 

11. Затвердження   Положення про загальнi збори в новiй редакцiї. 

 

По 1-му питанню слухали голову зборiв  Семенюк Л.А.  

Для забезпечення роз»яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку 

голосiв та iнших питань, пов»язаних iз забезпеченням проведення 

голосування на загальних зборах, пропонується обрати  Лiчильну комiсiю у 

складi: голова комiсiї - Семенюк Сергiй В'ячеславович, член комiсiї - 

Бельдiй Свiтлана Петрiвна, з одночасним припиненням повноважень 

попереднього складу Лiчильної комiсiї. 

  

На голосування виноситься Проект рiшення: обрати Лiчильну комiсiю у 

складi: голова комiсiї - Семенюк Сергiй В'ячеславович, член комiсiї - 

Бельдiй Свiтлана Петрiвна, з одночасним припиненням повноважень 

попереднього складу Лiчильної комiсiї. 

Голосували:  «За» -905251гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  



гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: обрати Лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - 

Семенюк Сергiй В'ячеславович, член комiсiї - Бельдiй Свiтлана Петрiвна, з 

одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної 

комiсiї. 

 

По 2-му питанню слухали голову Правлiння Товариства Семенюк Л.А. про 

результати дiяльностi Правлiння та результати фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2017 рiк. Голова Правлiння Семенюк Л.А. 

зупинилась на головних аспектах господарської дiяльностi Товариства в 

2017 р., головних результатах фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 р., 

окремих завданнях та рiшеннях, що приймались Правлiнням протягом 

звiтного року для виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, щодо реалiзацiї цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.  

Пропонується звiт Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  

затвердити. Дiяльнiсть Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  

визнати задовiльною. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення звiт Правлiння ПрАТ 

«Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  затвердити. Дiяльнiсть Правлiння ПрАТ 

«Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  визнати задовiльною. 

Голосували:  «За» -905251., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення звiт Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  

затвердити. Дiяльнiсть Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» за  2017 рiк  

визнати задовiльною. 

 

По 3-му питанню слухали Ревiзора Товариства  Гробман Р.Й.: 

Ревiзор Товариства не отримував в 2017 роцi вимог вiд Загальних зборiв 

акцiонерiв або акцiонерiв Товариства щодо проведення спецiальних або 

цiльових перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства. Дiяльнiсть 

Ревiзора в 2017 роцi здiйснювалась лише щодо перевiрки рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2017 р. Пропонується звiт Ревiзора за 2017 рiк 

затвердити. Дiяльнiсть Ревiзора  за 2017 рiк визнати задовiльною. 

 



На голосування виноситься Проект рiшення: звiт Ревiзора за 2017 рiк 

затвердити. Дiяльнiсть Ревiзора  за 2017 рiк визнати задовiльною. 

Голосували:  «За» -905251 гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: звiт Ревiзора за 2017 рiк затвердити. Дiяльнiсть Ревiзора  

за 2017 рiк визнати задовiльною. 

 

По 4-му питанню слухали Ревiзора Товариства  Гробман Р.Й.: 

За результатами перевiрки складено висновок щодо рiчного звiту  

Товариства за 2017 р. 

Висновок Ревiзора  щодо рiчного звiту 

ПрАТ «ВiнХарчоСмак»  за 2017 рiк 

Ревiзором Товариства дослiджено наданi для перевiрки документи за 

формою та змiстом. В результатi перевiрки виявлено, що фiнансова 

звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України та прийнятої облiкової полiтики. Перевiрка суттєвих порушень 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку, подання звiтностi 

та помилок не виявила, що дає змогу пiдтвердити достовiрнiсть i повноту 

даних фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. На думку Ревiзора в 

звiтах надано достовiрний в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан 

Товариства станом на 31.12.2017 р. 

Пропонується Висновок Ревiзора щодо рiчного звiту ПрАТ 

«ВiнХарчоСмак» за  2017 рiк  затвердити. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення затвердити висновок Ревiзора 

щодо рiчного звiту ПрАТ «ВiнХарчоСмак» за 2017 р. 

Голосували:  «За» -905251гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 



Прийняли рiшення: затвердити висновок Ревiзора щодо рiчного звiту ПрАТ 

«ВiнХарчоСмак» за 2017 р. 

 

По 5-му питанню слухали голову зборiв Семенюк Л.А. з пропозицiєю 

затвердити рiчний звiт ПрАТ «ВiнХарчоСмак»  за 2017 рiк 

 

На голосування виноситься Проект рiшення затвердити рiчний  звiт ПрАТ 

«ВiнХарчоСмак»  за 2017 р 

Голосували:  «За» - 905251гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: затвердити рiчний  звiт ПрАТ «ВiнХарчоСмак»  за 

2017 р 

 

По 6-му питанню слухали голову зборiв Семенюк Л.А. 

За результатами дiяльностi в 2017 роцi Товариство отримало чистий 

прибуток в розмiрi 7000 тис. грн. У зв'язку з цим, пропонується затвердити 

наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2017 

р.: 

1. Фонд матерiальної допомоги  110,0 тис. грн.  або 1,5 %. 

2. Фонд реконструкцiї та розвитку виробництва -7266,0,0 тис. грн. або 

98,5 %. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення затвердити наступний порядок 

розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рiк: 

1. Фонд матерiальної допомоги  105,0 тис. грн.  або 1,5 %. 

2. Фонд реконструкцiї та розвитку виробництва - 6895,0 тис. грн. або 

98,5 %. 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 



Прийняли рiшення: затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, 

отриманого Товариством за 2017 рiк: 

1. Фонд матерiальної допомоги  105,0 тис. грн.  або 1,5 %. 

2. Фонд реконструкцiї та розвитку виробництва - 6895,0 тис. грн. або 

98,5 %. 

 

По 7-му питанню: слухали голову Правлiння Семенюк Л.А. 

Якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi 

правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської 

дiяльностi, Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть      вчинятися 

Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 

рiшення. 

     У зв"язку з господарською дiяльнiстю Товариства в 2018 р., можливо, 

протягом року необхiдно буде здiйснити значнi правочини, попереднє 

надання згоди на вчинення яких пропонується до голосування. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення №1: попередньо надати згоду 

на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що 

може бути предметом даних господарських правочинiв, перевищує 50% 

вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 

рiк), якi можуть вчинятися Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого 

рiшення ( з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: 

 

№П/П Зазначення характеру правочинiв, на здiйснення яких надано 

попереднє схвалення Гранична сукупна вартiсть правочинiв 

/тис.грн./ Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi/тис.грн./ Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi     /%/ 

1 Правочини, направленi на придбання  Товариством оборотних 

засобiв для здiйснення господарської дiяльностi, включаючи 

паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, та iншi засоби матерiально 

технiчного постачання, енергоресурси, iнше майно тощо 80 000,0

             50702,0 591,7 

2 Правочини, направленi на щодо реалiзацiї Товариством виробленої 

продукцiї 120 000,0              50702,0 986,2 

 

Голосували:  «За» - 891931 гол., або 97,9 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв;   

«Проти» - 0  гол. вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,  

«Утримались» - 0  гол. вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,  

Не брали участi у голосуваннi - 28080  гол., або 2,1 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 



зборах. 

Прийняли рiшення:  попередньо надати згоду на вчинення значних 

правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом 

даних господарських правочинiв, перевищує 50% вартостi активiв 

Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк), якi можуть 

вчинятися Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi 

протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого рiшення ( з дня 

проведення цих загальних зборiв), а саме: 

 

№П/П Зазначення характеру правочинiв, на здiйснення яких надано 

попереднє схвалення Гранична сукупна вартiсть правочинiв 

/тис.грн./ Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi/тис.грн./ Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi     /%/ 

1 Правочини, направленi на придбання  Товариством оборотних 

засобiв для здiйснення господарської дiяльностi, включаючи 

паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, та iншi засоби матерiально 

технiчного постачання, енергоресурси, iнше майно тощо 80 000,0

             50702,0 591,7 

2 Правочини, направленi на щодо реалiзацiї Товариством виробленої 

продукцiї 120 000,0              50702,0 986,2 

 

На голосування виноситься Проект рiшення №2 : попередньо надати згоду 

на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що 

може бути предметом даних господарських правочинiв, перевищує 10% але 

не перевищує 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi за 2017 рiк), якi можуть вчинятися Товариством у ходi його 

поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з 

дати прийняття такого рiшення ( з дня проведення цих загальних зборiв), а 

саме: 

 

№П/П Зазначення характеру правочинiв, на здiйснення яких надано 

попереднє схвалення Гранична сукупна вартiсть правочинiв 

/тис.грн./ Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi/тис.грн./ Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi     /%/ 

1 Правочини, направленi на придбання  Товариством кредитних 

ресурсiв 5 000,0             50702,0 41,7 

2 Правочини, направленi на передачу майна  пiд заставу 10 000,0 

             50702,0 46,2 

3 Правочини, щодо оформлення депозитiв 5 000,0    

 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  



гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних 

правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом 

даних господарських правочинiв, перевищує 10% але не перевищує 50% 

вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 

рiк), якi можуть вчинятися Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого 

рiшення ( з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: 

№П/П Зазначення характеру правочинiв, на здiйснення яких надано 

попереднє схвалення Гранична сукупна вартiсть правочинiв 

/тис.грн./ Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi/тис.грн./ Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi     /%/ 

1 Правочини, направленi на придбання  Товариством кредитних 

ресурсiв 5 000,0             50702,0 41,7 

2 Правочини, направленi на передачу майна  пiд заставу 10 000,0 

             50702,0 46,2 

3 Правочини, щодо оформлення депозитiв 5 000,0    

 

По 8 -му питанню  слухали голову зборiв Семенюк Л.А. 

У зв'язку iз вище прийнятим рiшенням, пропонується надати повноваження 

головi Правлiння Товариства Семенюк Любовi Артемiвнi щодо здiйснення 

всiх необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства 

значних правочинiв 

 

На голосування виноситься Проект рiшення: надати повноваження головi 

Правлiння Товариства Семенюк Любовi Артемiвнi щодо здiйснення всiх 

необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних 

правочинiв 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: надати повноваження головi Правлiння Товариства 

Семенюк Любовi Артемiвнi щодо здiйснення всiх необхiдних дiй щодо 

вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв 



 

По 9 -му питанню  слухали голову зборiв Семенюк Л.А. 

У зв»язку iз змiнами щодо оприлюднення Товариством iнформацiї про 

проведення загальних зборiв акцiонерiв , що передбаченi ЗУ «Про внесення 

змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення 

бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» № 2210-УIII вiд 

16.11.2017 р., пропонується затвердити статут ПрАТ «Вiнхарчосмак» в 

новiй редакцiї.  З проектом нової редакцiї статуту ви ознайомились в 

процесi пiдготовки до цих загальних зборiв. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення: затвердити статут ПрАТ 

«Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: затвердити статут ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй 

редакцiї 

 

По 10 -му питанню  слухали голову зборiв Семенюк Л.А. 

Пропонується затвердити уповноваженою особою для пiдписання статуту 

ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв 

голову Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» Семенюк Любов Артемiвну. 

Затвердити уповноваженою особою для надання та отримання вiдповiдних 

документiв  для реєстрацiї  статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї 

у державного реєстратора члена Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» 

Семенюка Сергiя В'ячеславовича. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення: затвердити уповноваженою 

особою для пiдписання статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї вiд 

iменi загальних зборiв акцiонерiв голову Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» 

Семенюк Любов Артемiвну. Затвердити уповноваженою особою для 

надання та отримання вiдповiдних документiв  для реєстрацiї  статуту 

ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї у державного реєстратора члена 

Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» Семенюка Сергiя В'ячеславовича. 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  



гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: затвердити уповноваженою особою для пiдписання 

статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак» в новiй редакцiї вiд iменi загальних зборiв 

акцiонерiв голову Правлiння ПрАТ «Вiнхарчосмак» Семенюк Любов 

Артемiвну. Затвердити уповноваженою особою для надання та отримання 

вiдповiдних документiв  для реєстрацiї  статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак» в 

новiй редакцiї у державного реєстратора члена Правлiння ПрАТ 

«Вiнхарчосмак» Семенюка Сергiя В'ячеславовича. 

 

По 11 -му питанню  слухали голову зборiв Семенюк Л.А. 

У зв»язку iз змiнами в чинному законодавствi та затвердженням нової 

редакцiї статуту ПрАТ «Вiнхарчосмак», пропонується затвердити  

Положення про загальнi збори в новiй редакцiї, з проектом якого ви 

ознайомились в процесi пiдготовки до цих загальних зборiв. 

 

На голосування виноситься Проект рiшення: затвердити Положення про 

загальнi збори в новiй редакцiї. 

Голосували:  «За» - 891931гол., або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;   

«Проти» - 0  гол., або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах;  

«Утримались» - 0  гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0  

гол., або 0 %  вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв 

голосуючих акцiй, присутнiх на зборах. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах, якi не брали участi в голосуваннi - 0  гол., або 0 %  вiд загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на 

зборах. 

Прийняли рiшення: затвердити Положення про загальнi збори в новiй 

редакцiї. 

 

Порядок денний вичерпано, збори вважаються закритими. 

 

Всi питання розглянутi. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 

подавались. 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

нi 

 

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 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

нi 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

В звiтному роцi позачерговi 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  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги В звiтному роцi 



сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих 

акцій товариства  

позачерговi збори не 

скликались 

Інше (зазначити) 
Позачерговi збори не 

скликались 

 

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

причина їх непроведення: Черговi збори були проведенi 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi збори не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Наглядова рада в товариствi не створена. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада в товариствi не 

створена. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова 

рада та комiтени в товариствi не створенi. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

немає немає  X 

Опис: Наглядова рада не передбачена Статутом 

 

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 (зазначити) 

Наглядова рада в товариствi не створена. 
X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 

(зазначити) 

Наглядова рада в товариствi не створена. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
нi,в зв'язку iз вiдсутнiстю Наглядової ради 

 

Як 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) 

Наглядова рада в товариствi не створена. 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Семенюк Любов Артемiвна - Голова 

Правлiння; 

Семенюк Iгор Вячеславович - член Правлiння; 

Гайдар Оксана Юрiївна - член Правлiння  

 

Виконавчим органом, який здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, 

є Правлiння.  

До компетенцiї Правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв.  

     Комiтети в складi Правлiння - вiдсутнi.  

     У  2018  роцi  Правлiнням товариства  

проводились наступнi заходи:  

             - визначення основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства, затвердження його 

планiв та звiтiв про їх виконання; 

             -  аналiз дiй щодо управлiння 



Товариством, виконання встановлених планiв 

та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 

             - пiдготовка порядку денного 

загальних  зборiв, прийняття рiшення про 

дату  їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного; 

              - обрання аудитора Товариства та 

визначення умов  договору, що 

укладатиметься з ним; 

              - визначення дати складення 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв 

та мають право на участь у Загальних зборах 

вiдповiдно до чинного законодавства України; 

            - визначення  дати  складання  

перелiку  акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Загальних зборах  акцiонерiв  

Товариства  для  їх  реєстрацiї  в  день 

проведення  Зборiв; 

 - визначення  дати  складання  

перелiку  акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Загальних зборах  акцiонерiв  

Товариства  для  їх  реєстрацiї  в  день 

проведення  Зборiв; 

  - призначення Голови, секретаря, 

робочої президiї, реєстрацiйної комiсiї  

Загальних зборiв акцiонерiв; 

            - визначення  умов та прийняття 

рiшення про укладання  договорiв  щодо  

iнформацiйно - органiзацiйної  пiдготовки  

та  проведення  Загальних  зборiв  

акцiонерiв;  

           - затвердження  тексту  

iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв про 

скликання  Загальних зборiв акцiонерiв; 

            - затвердження проектiв рiшень з 

питань порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв; 

            - прийняття  рiшення  про  

порядок  ознайомлення  акцiонерiв  з  

документами, пов'язаними  з  порядком  

денним Загальних зборiв; 

           - визначення особи, яка буде 

вiдповiдальна  за  порядок  ознайомлення  

акцiонерiв  з  документами,  пов'язаними з 

порядком денним Загальних  зборiв; 

          - затвердження процедури 

голосування та пiдрахунку голосiв на 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

Затвердження зразка (форми  i  тексту) 

бюлетеня для голосування на Загальних 



зборах акцiонерiв Товариства; 

              - визначення особи, яка має 

засвiдчити достовiрнiсть виготовлених 

бюлетенiв для голосування  на Загальних 

зборах акцiонерiв; 

             - прийняття рiшення про 

здiйснення перевiрки  

фiнансово-господарської  дiяльностi 

Товариства Ревiзором в порядку пiдготовки до 

Загальних зборiв акцiонерiв;  

            - розгляд звiтiв та висновкiв, 

матерiалiв перевiрок та внутрiшнiх перевiрок, 

що проводяться Правлiнням та Ревiзора 

Товариства; 

 

Опис          Протягом звiтного року вiдбулось 5 

засiдань Правлiння товариства: 

 

14 лютого   2018р. з порядком денним: 

1. Прийняття рiшення про проведення 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Затвердження дати, часу та мiсця 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Затвердження проекту Порядку 

денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.  

4. Затвердження проектiв рiшень щодо 

кожного з питань, включених до проекту 

Порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 

5. Затвердження Голови та секретаря  

Загальних зборiв акцiонерiв. 

6. Затвердження  членiв Реєстрацiйної 

комiсiї. 

7. Затвердження Голови та членiв 

тимчасової Лiчильної комiсiї. 

8. Затвердження дати складення перелiку 

акцiонерiв для сповiщення про Загальнi збори 

акцiонерiв. 

9. Затвердження дати складення перелiку 

акцiонерiв для реєстрацiї акцiонерiв, що 

прибули на  Загальнi збори акцiонерiв.  

10. Затвердження тексту Повiдомлення 

акцiонерiв про  проведення Загальних зборiв 

та проект їх порядку денного. 

11. Затвердження способу  подання  

акцiонерам Товариства Повiдомлення про  

проведення Загальних зборiв та проект їх 

порядку денного. 

12. Затвердження проекту форми та текстiв 

бюлетенiв для голосування на Загальних 

зборах акцiонерiв. 

          Прийнятi рiшення:  



1. Провести рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ "Вiнницька харчосмакова 

фабрика" 

2. Провести рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ "Вiнницька харчосмакова 

фабрика" 12.04.2018 року о 16.00 годинi за 

фактичним мiсцезнаходженням товариства: м. 

Вiнниця, вул.. Р. Скалецького, 15 на другому 

поверсi у залi засiдань. 

3. Затвердити проект порядку денного 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 

1. Обрання Голови та членiв Лiчильної 

комiсiї з одночасним припиненням 

повноважень попереднього складу Лiчильної 

комiсiї.   

2. Звiт  Правлiння . Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту. 

3. Звiт Ревiзора . Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту.  

4. Затвердження висновку Ревiзора щодо 

рiчного звiту Товариства за 2017 р. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства 

за 2017 р. 

6. Затвердження порядку розподiлу 

прибутку, отриманого Товариством за 2017 р. 

7. Прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть      вчинятися 

Товариством протягом не бiльше як одного 

року з дати прийняття такого рiшення. 

8. .Надання повноважень Головi 

Правлiння Товариства щодо здiйснення всiх 

необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд 

iменi Товариства значних правочинiв.   

9. Змiни до статуту ПрАТ 

"Вiнхарчосмак". Затвердження нової редакцiї 

статуту . 

10. Затвердження уповноваженої особи 

для пiдписання статуту вiд iменi Загальних 

зборiв акцiонерiв, затвердження 

уповноваженої особи для надання та 

отримання вiдповiдних документiв  для 

реєстрацiї  статуту Товариства в новiй 

редакцiї у державного реєстратора. 

11. Затвердження   Положення про 

Загальнi збори в новiй редакцiї. 

4. Затвердити проект рiшень щодо 

кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 

5. Затвердити Головою зборiв - Семенюк 

Любов Артемiвну, секретарем Загальних 



зборiв - Гайдар Оксану Юрiївну. 

6. Затвердити Реєстрацiйну комiсiю в 

особi Голови реєстрацiйної комiсiї - Фонiцької 

Людмили Володимирiвни. 

7. Затвердтти тимчасову Лiчильну 

комiсiю у складi: Голова комiсiї - Семенюк 

Сергiй В'ячеславович, член комiсiї - Бельдiй 

Свiтлана Петрiвна. 

8. Затвердити датою складання перелiку 

акцiонерiв для сповiщення про Загальнi збори 

акцiонерiв 14.02.2018 року. 

9. Затвердити датою складання перелiку 

акцiонерiв для реєстрацiї акцiонерiв, що 

прибули на Загальнi збори акцiонерiв 24 

годину 05.04.2018 року. 

10. Затвердити текст Повiдомлення 

акцiонерiв про проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв та проект їх порядку денного. 

11. Затвердити спосiб подання акцiонерам 

т товариства Повiдомлення про проведення 

загальних зборiв та проект їх порядку денного 

такий як: письмове Повiдомлення про 

проведення загальних зборiв та проект їх 

порядку денного вручається особисто 

кожному акцiонеру товариства. 

12. Затвердити проекти форм та текстiв 

бюлетенiв для голосування на загальних 

зборах акцiонерiв. 

 

28 лютого 2018 року з порядком денним: 

1. Отримання Приватним акцiонерним 

товариством ""Вiнницька харчосмакова 

фабрика" в АТ "Ощадбанк" кредиту у виглядi 

вiдновлювальної кредитної лiнiї з лiмiтом 

кредитування 2000000,00 грн на поповнення 

обiгових коштiв. 

2. Надання Приватним акцiонерним 

товариством ""Вiнницька харчосмакова 

фабрика"  в заставу АТ "Ощадбанк", в 

забезпечення виконання товариством своїх 

кредитних зобов'язань рухомого майна, що 

належить ПрАТ ""Вiнницька харчосмакова 

фабрика" на правi власностi. 

3. Надання права пiдпису договору 

кредитної лiнiї, договору застави, договорiв 

страхування майна,  iнших документiв, 

пов'язаних з отриманням кредиту, а також 

визначення умов вказаних правочинiв, якi не 

передбаченi даним протоколом, на власний 

розсуд головi правлiння Семенюк Л.А. 

Прийнятi рiшення: 



   вiдкрити кредитну лiнiю на таких умовах:  

1.1. вид кредиту - вiдновлювана кредитна 

лiнiя; 

1.2. максимальний лiмiт кредитування - 2 000 

000 грн.; 

1.3.строк кредитування - 12,5 мiсяцiв; 

1.4.строк користування кожним траншем не 

бiльше 365 календарних днiв. 

1.5.цiльове призначення кредиту: поповнення 

обiгових коштiв;  

1.6.процентна ставка:  

1.6.1. 19.7 % рiчних та 21.7% рiчних у 

випадку невиконання зобов'язань 

Позичальника щодо проведення кредитових 

оборотiв у Банку;  

1.6.2. В рамках програми НУФ - 18.7 % 

рiчних та 21.7% рiчних у випадку невиконання 

Позичальника щодо проведення кредитових 

оборотiв у Банку; 

2. Передати  в iпотеку  АТ "Ощадбанк" в 

забезпечення виконання товариством своїх 

кредитних зобов'язань рухоме майно, що 

належить ПрАТ "Вiнницька харчосмакова 

фабрика" на правi власностi, а саме: 

Опис майна Договiрна вартiсть, грн.

 Мiсцезнаходження 

 Унiверсальна гриперна машина для 

внутрiщнього ополiскування склотари модель 

IND-WASH 56 S3 1713022.00 

 м. Вiнниця, вул. Р.Скалецького, 15 

Конвеєрна система, модель IND-TRANS 71

 1371057.00 

 м. Вiнниця, вул. Р.Скалецького, 15 

Всього 3 084079.00 

  

3.  уповноважити Голову правлiння на 

визначення на власний розсуд iнших умов, 

необхiдних для укладення (пiдписання) 

кредитних договорiв, договорiв забезпечення, 

страхування тощо, уповноважити Голову 

правлiння на пiдписання кредитного договору, 

договорiв забезпечення, страхування майна, 

iнших договорiв та документiв, необхiдних 

для кредитування товариства. 

 

27 березня 2018 рок уз порядком денним: 

1. Затвердження Порядку денного рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбудуться 

12.04.2018 року. 

2. Затвердження форми та тексту 

бюлетенiв для голосування на загальних 



зборах акцiонерiв. 

 

Прийнятi рiшення:  

1. Затвердити  Порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Вiнхарчосмак", що планується провести 

12.04.2018 р.: 

                                                         

Порядок денний : 

1. Обрання голови та членiв Лiчильної 

комiсiї з одночасним припиненням 

повноважень попереднього складу Лiчильної 

комiсiї.   

2. Звiт  Правлiння . Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту. 

3. Звiт Ревiзора . Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту.  

4. Затвердження висновку Ревiзора щодо 

рiчного звiту Товариства за 2017 р. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства 

за 2017 р. 

6. Затвердження порядку розподiлу 

прибутку, отриманого Товариством за 2017 р. 

7. Прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом не бiльше як одного 

року з дати прийняття такого рiшення. 

8. Надання повноважень головi 

Правлiння Товариства щодо здiйснення всiх 

необхiдних дiй щодо вчинення (виконання) вiд 

iменi Товариства значних правочинiв.   

9. Змiни до статуту ПрАТ 

"Вiнхарчосмак". Затвердження нової редакцiї 

статуту . 

10. Затвердження уповноваженої особи 

для пiдписання статуту вiд iменi загальних 

зборiв акцiонерiв, затвердження 

уповноваженої особи для надання та 

отримання вiдповiдних документiв  для 

реєстрацiї  статуту Товариства в новiй 

редакцiї у державного реєстратора. 

11. Затвердження   Положення про 

Загальнi збори в новiй редакцiї. 

2. Затвердити форму та тексти бюлетенiв 

для голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв, якi є додатком №1 до цього 

протоколу. 

 

17 грудня 2018 року з порядком денним: 

1. Про заключення договору та надання 



логiстичних послуг з ТОВ "Логiстiк Юнiон". 

2. Про надання повноважень Головi 

правлiння Семенюк Любов Артемiвнi на 

пiдпимання договору з ТОВ "Логiстiк Юнiон" 

Прийнятi рiшення: 

1. Заключити договiр про надання 

логiстичних послуг з ТОВ "Логiстiк Юнiон" 

2. Надати Головi правлiння Семенюк 

Любов Артемiвнi повноваження на пiдписання 

договору та надання логiстичних послуг з ТОВ 

"Логiстiк Юнiон" 

 

28 грудня 2018 року з порядком денним: 

Про погодження на укладання договору про 

надання послуг ТОВ "ЕКО" № 2019/14Н-Е вiд 

01.01.2019 року. 

Прийняте рiшення: 

Укласти договiр на надання послуг з ТОВ 

"ЕКО" № 2019/14Н-Е вiд 01.01.2019 року. 

 

 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

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 так ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні так ні 



Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

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 ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) нi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 



оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціонер

а 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(зазначити) 

нi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

нi 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Семенюк Любов Артемiвна д/н 80,26 



2 Семенюк Iгор Вячеславович д/н 8,61 

3 Семенюк Сергiй В'ячеславович д/н 9,54 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

910 812 0 Будь-яких обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на Загальних зборах емiтента немає 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами органiв управлiння Товариства є:  

- Голова та члени Правлiння;  

- Ревiзор. 

     Члени Правлiння Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну 

дiєздатнiсть.  

       Голова та Члени Правлiння обираються Загальними Зборами акцiонерiв простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв (бiльше 50 % голосiв акцiонерiв), якi беруть участь  у Загальних 

Зборах в кiлькостi 3 - х осiб, термiном на п'ять  рокiв. 

      Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень Голови та члена Правлiння та одночасне обрання нового Голови чи членiв. 

 Без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови чи члена Правлiння з одночасним 

припиненням контракту припиняються:  

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi;  

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови чи члена Правлiння за станом здоров'я;  

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв Голови чи члена Правлiння;  

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  

Якщо кiлькiсть членiв Правлiння стає меншою за кiлькiсний склад, що передбачений Статутом 

Товариства, дообрання членiв Правлiння вiдбувається вiдповiдно до Положення про виконавчий 

орган. 

До компетенцiй Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. 

      Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. 

      Ревiзор обирається Загальними зборами Товариства простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв 

(бiльше 50 % голосiв акцiонерiв), якi беруть участь у Загальних зборах, термiном на 5 рокiв 

 

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення вiдсутнi.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

   Повноваження Голови Правлiння: - вправi без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї 

вiд iменi Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним 

законодавством та Статутом; - дiє вiд iменi Товариства, представляє його в установах, 

пiдприємствах, органiзацiях, вирiшує питання, пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв); - 



приймає рiшення щодо порядку використання коштiв фондiв Товариства; - керує поточними 

справами Товариства; - затверджує органiзацiйну структуру, положення про структурнi 

пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади 

працiвникiв, - встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; - встановлює 

договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; - видає накази та розпорядження, якi є 

обов`язковими для працiвникiв Товариства; затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти 

з питань дiяльностi Товариства,  вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в 

установах банкiв; - приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає 

умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи дисциплiнарного 

стягнення та матерiального стимулювання; - виносить рiшення про притягнення до майнової 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та 

звiтностi в Товариствi; - затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього 

розпорядку; - укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим 

представником трудового колективу; - може розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - 

органiзовує ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; - виконує iншi функцiї, 

передбаченi Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Голови 

правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу, який в свою чергу 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за 

реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 

    Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю 

про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених Статутом 

повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння 

Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. 

вимагати скликання позачергових зборiв Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за 

виконання функцiй члена Правлiння. 

 Обов'язки члена Правлiння: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2)керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв; 4)особисто брати 

участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 

5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати 

пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 8)завчасно готуватися до 

засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати 

та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв 

тощо; 9)своєчасно надавати, Ревiзору, правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. 

 

Ревiзор має повноваження перевiряти: 

 - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам; 

- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 



вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

- дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень 

щодо розпорядженням майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових 

операцiй вiд iменi Товариства; 

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

- використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства; 

- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Аудиторську перевiрку проведено незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма 

"ТАВI" 

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ:23101867  

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги № 1178 рiшення Аудиторської Палати України № 99 вiд 23.02.2001р., 

рiшення Аудиторської Палати України № 316/3 вiд 29.10.2015р. 

Свiдоцтво № 1178 Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, Рiшення АПУ вiд 20.09.2018 № 

365/5 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi,  створених аудиторськими 

фiрмами та аудиторами"  - пройшли зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських 

послуг. 

Реквiзити ТОВ "Аудиторська фiрма "ТАВI":    

Мiсцезнаходження : м. Вiнниця, вул. Маяковського 150/2.  

Електронна адреса: orlovanatal1205@gmail.com 

Веб - адреса : www.tavi.com.ua 

Телефон:+38-067-43-00-563  

Директор аудиторської фiрми - Орлова Наталiя Фiмовна.  

Сертифiкат аудитора серiї А  № 006457 вiд 16 липня 2008 року згiдно рiшення Аудиторської 

палати України  вiд 31 травня 2018 року №360/2 термiн чинностi сертифiката продовжено до 16 

липня 2023 року. Реєстрацiйний номер 100457.  

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

 

        Дата та номер  Договору: 04.04.2019р. № 13   

        Перiод, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. -31.12.2018р. 

        Дата початку перевiрки  -  04.04.2019р. 

        Дата закiнчення перевiрки - 11.04.2019р. 

        Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) - 12.04.2019р. 

 

 Висновок. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану 

корпоративного управлiння дають пiдстави сформулювати судження про вiдповiднiсть системи 

корпоративного управлiння в ПрАТ "ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" вимогам 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту. В ходi виконання аудиту нами не 

виявленi випадки нерозкриття або пiдозри недотримання вимог законодавчих та нормативних 

актiв щодо розкриття у Звiтi про корпоративне управлiння iнформацiї стосовно внутрiшнього 



контролю, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента, iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента, порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, а також 

повноважень посадових осiб емiтента згiдно вимог пунктiв 5-9, частини 3 статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Також, нами була перевiрена достовiрнiсть 

iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згiдно частини 3 статтi 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Директор-аудитор  

           (сертифiкат серiя А №006457)                                                     

Н.Ф.Орлова 

Реєстрацiйний номер 100457 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

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 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Семенюк Любов Артемiвна 731 011 80,259 731 011 0 

Семенюк Iгор В"ячеславович 78 398 8,61 78 398 0 

Семенюк Сергiй В"ячеславович 86 877 9,54 86 877 0 

Усього 896 289 98,41 896 286 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 910 812 0,25 Згiдно статтi 6   СТАТУТУ:  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА 

          6.1 Акцiонерами  Товариства визнаються  
фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi 

органу, уповноваженого управляти державним майном, 

або територiальна громада в особi органу, 

уповноваженого управляти комунальним майном, якi є 

власниками акцiй Товариства 

            6..2. Кожною   простою  акцiєю  

акцiонерного   Товариства  її   власнику - акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав. Акцiонери 
Товариства мають право: 

         6.2.1. Брати участь в управлiннi Товариством: 

а) право на участь  та голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв; 

б) право ознайомитись з документами, необхiдними для 

прийняття рiшень на  Загальних зборах акцiонерiв; 

в) право вимагати iнформацiю про включення акцiонера 

у перелiк осiб, якi мають право на участь у Загальних 
зборах акцiонерiв; 

г) право вносити пропозицiї до проекту порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв.  

д) право вносити пропозицiї щодо нових кандидатiв до 

органiв Товариства; 

е) право бути обраним до складу органiв управлiння 

товариством або контролю за дiяльнiстю Товариства;  

є) право оскаржувати до суду вiдмову у включеннi його 
пропозицiй до проекту порядку денного Загальних 

зборах акцiонерiв; 

ж) право надавати та вiдкликати довiренiсть 

(призначити, вiдкликати, замiнити представника) 

представнику (ам) акцiонера на участь у Загальних 

зборах акцiонерiв; 

з) право оскаржувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв; 
i) право подавати до суду позов визнання недiйсним 

правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, i 

немає 



вiдшкодування збиткiв та/або моральної шкоди; 

      6.2.2. Брати участь у розподiлi прибутку 

Товариства та отримувати частину прибутку у  виглядi  

дивiдендiв  на  акцiї  Товариства.  У разi невиплати 

дивiдендiв у строк, акцiонер має право звернення до 
нотарiуса щодо вчинення виконавчого напису нотарiуса 

на документах, за якими стягнення заборгованостi 

здiйснюється у безспiрному порядку згiдно з перелiком, 

встановленим Кабмiном України.  

      6.2.3. Одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства 

      6.2.4. Здiйснити вiдчуження акцiй, що засвiдчують 

участь у Товариствi, в порядку, встановленому законом 
та статутом Товариства ; 

      6.2.5. Переважне право на придбання акцiй, що 

вiдчужуються iншими акцiонерами Товариства; 

      6.2.6. Рiвне переважне право на придбання акцiй, 

при додатковому приватному розмiщеннi акцiй 

Товариством; 

      6.2.7. Прийняти пропозицiю i здiйснити 

вiдчуження акцiй за ринковою вартiстю особi (особам, 
що дiють спiльно) у разi придбання нею (ними) 

контрольного пакету (бiльше нiж 50%) простих акцiй 

Товариства; 

     6.2.8. Прийняти пропозицiю Товариства щодо 

продажу йому акцiй за ринковою вартiстю; 

         6.2.9. На обов"язковий викуп Товариством 

належних акцiонеру голосуючих акцiй за цiною, що не 

може бути нижче їх ринкової вартостi, якщо вiн 
зареєструвався для участi у загальних зборах та 

голосував проти прийняття Загальними зборами 

рiшень, передбачених п.6.5.1 цього статуту; 

         6.2.10. Отримати акцiї 

товариств-правонаступникiв внаслiдок злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або частку (пай) внаслiдок 

перетворення; 

        6.2.11. У разi лiквiдацiї Товариства отримати 
частину його майна або вартостi частини майна 

Товариства, пропорцiйну розмiру  частки акцiонера в 

статутному капiталi Товариства; 

         6.2.12. Акцiонер або акцiонери, якi у сукупностi 

володiють 5 % та бiльше акцiй Товариства, мають право 

вносити пропозицiї до проекту порядку денного 

Загальних зборiв акцiонерiв, якi повиннi обов"язково  



бути включенi Правлiнням до проекту порядку денного.  

       6.2.13. Акцiонер або акцiонери, якi у сукупностi 

володiють 10 % та бiльше акцiй Товариства: 

а) можуть вимагати скликання позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв; 
б) мають право оскаржувати до суду рiшення про 

вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв; 

в) мають право самостiйно скликати та проводити 

позачерговi Загальнi збори акцiонерiв у випадку не 

прийняття Правлiнням рiшення про скликання 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на їх вимогу; 

г) мають право призначати представникiв для нагляду 
за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних 

зборiв акцiонерiв, голосуванням та пiдбиттям 

пiдсумкiв; 

        6.2.14. Акцiонери користуються i iншими 

правами, передбаченими чинним законодавством 

України та статутом. 

 

         6.3. Акцiонери Товариства мають переважне 
право  на придбання акцiй  Товариства,  що 

пропонуються їх власником   до  продажу  третiй  

особi.   

         6.3.1. Акцiонери  Товариства   мають 

переважне   право   на   придбання  акцiй,  що  

продаються  iншими акцiонерами   цього   

Товариства,   за   цiною   та   на   умовах, 

запропонованих  акцiонером  третiй  особi,  
пропорцiйно  кiлькостi акцiй,  що належать кожному з 

них.   

              Переважне право акцiонерiв  на 

придбання   акцiй,   що   продаються   iншими   

акцiонерами  цього товариства,  дiє протягом 20 днiв з 

дня отримання Товариством повiдомлення  акцiонера  

про  намiр  продати акцiї.  

          6.3.2. Переважне право Товариства на 
придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх 

власником до вiдчуження третiм особам, не 

допускається. 

          6.3.3. Строк переважного права не може  бути  

меншим  нiж  20  днiв  з  дня  отримання   

Товариством вiдповiдного повiдомлення.  Строк 

переважного права припиняється у разi, якщо до його 



спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi  

письмовi  заяви  про  використання  або  про 

вiдмову вiд використання переважного права на 

купiвлю акцiй. 

          6.3.4. Акцiонер Товариства,  який  має намiр  
продати  свої  акцiї  третiй  особi,  зобов'язаний 

письмово повiдомити про це решту акцiонерiв 

Товариства  iз  зазначенням  цiни  та  iнших умов 

продажу акцiй.  Повiдомлення  акцiонерiв Товариства  

здiйснюється   через  Товариство.    

          Пiсля отримання  письмового  повiдомлення 

вiд акцiонера,  який має намiр продати свої акцiї третiй 

особi,  Товариство зобов'язане  протягом  2-х  
робочих   днiв копiї  повiдомлення  вручити особисто 

всiм  iншим акцiонерам  Товариства.   

          Повiдомлення  акцiонерам  - це 

повiдомлення,   що   мiстить передбачену законом та 

статутом Товариства iнформацiю i  акцiонеру 

вручається особисто.  

          Повiдомлення  акцiонерiв  Товариства  

здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр 
продати свої акцiї.  

         6.3.5. Якщо акцiонери Товариства не  

скористаються  переважним правом на придбання всiх 

акцiй,  що пропонуються для продажу,  протягом  

встановленого  статутом  строку,  акцiї  можуть бути 

проданi третiй особi за цiною та на умовах,  що 

повiдомленi акцiонерам Товариства.  

         6.3.6. У  разi  порушення  зазначеного   
переважного права на придбання акцiй будь-який 

акцiонер Товариства має право протягом 3-х мiсяцiв з 

дня,  коли  акцiонер дiзнався або повинен був 

дiзнатися  про  таке  порушення,  вимагати  у   

судовому   порядку переведення на нього прав та 

обов'язкiв покупця акцiй.  

         6.3.7. Уступка  зазначеного  переважного  

права  iншим  особам не допускається.  
         6.3.8.  Зазначене переважне право не 

поширюється на випадки переходу права власностi на 

цiннi папери Товариства в результатi їх спадкування чи 

правонаступництва. У разi дарування акцiонером акцiй 

особi, що не має з ним родинних зв"язкiв, порядок 

реалiзацiї акцiонерами свого переважного права 

вiдбувається вiдповiдно п.6.3 цiєї статтi. 



         6.3.9. У разi виникнення права звернення  

стягнення  на  акцiї  у зв'язку  з  їх  заставою  

вiдчуження  таких  акцiй  здiйснюється з 

дотриманням переважного права акцiонерiв на 

придбання цих акцiй. 
         

        6.4. Акцiонери Товариства мають рiвне 

переважне право  на придбання акцiй  Товариства,  

при додатковому їх розмiщеннi.  Переважне право дiє 

лише в процесi приватного розмiщення акцiй. 

Переважне право надається  акцiонеру  -  власнику 

простих акцiй  у  процесi  приватного  розмiщення 

обов'язково,  в порядку, встановленому 
законодавством.  

        6.4.1. Переважним правом акцiонерiв визнається     

право акцiонера   -   власника   простих   акцiй   

придбавати розмiщуванi  Товариством  простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

        6.4.2. Не пiзнiше  нiж  за  30  днiв  до  

початку розмiщення акцiй з наданням  акцiонерам   
переважного   права ,  Товариство   письмово 

повiдомляє кожного акцiонера,  який має таке право, 

про можливiсть його реалiзацiї та  публiкує  

повiдомлення  про  це  в  офiцiйному  друкованому 

виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку .  

          Повiдомлення  має   мiстити   данi   про   

загальну  кiлькiсть розмiщуваних   Товариством   
акцiй,   цiну   розмiщення,   правила визначення  

кiлькостi  цiнних паперiв,  на придбання яких акцiонер 

має переважне право, строк i порядок реалiзацiї 

зазначеного права.  

          Повiдомлення  акцiонерам  - це 

повiдомлення,   що   мiстить передбачену законом та 

статутом Товариства iнформацiю i  направляється  

акцiонеру  персональним рекомендованим листом.  
       6.4.3. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє 

переважне право, подає Товариству в установлений 

строк письмову  заяву про  придбання акцiй та 

перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi,  яка 

дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним 

придбаваються.  

           У заявi акцiонера повинно бути зазначено 



його iм'я (найменування), мiсце проживання 

(мiсцезнаходження),  кiлькiсть цiнних паперiв, що ним   

придбаваються.   Заява  та  перерахованi  кошти 

приймаються Товариством не пiзнiше дня,  що  

передує  дню  початку  розмiщення цiнних  паперiв.  
Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про 

продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв. 

        6.4.4. У   разi   порушення   Товариством   

порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку  може  прийняти  рiшення  про  визнання 

емiсiї   недобросовiсною   та  зупинення  

розмiщення  акцiй  цього випуску.  
        

       6.5. Товариство у випадках,  передбачених 

п.6.5.1.,  зобов'язане  викупити   належнi  

акцiонеровi акцiї. 

       6.5.1. Кожний акцiонер - власник  простих  

акцiй  Товариства  має право   вимагати   здiйснення   

обов'язкового  викупу  Товариством   належних   

йому   голосуючих   акцiй,  якщо  вiн 
зареєструвався  для  участi  у Загальних зборах та 

голосував проти прийняття Загальними зборами 

рiшення про: 

     1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, 

змiну типу Товариства;  

     2) надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв, у тому числi про попереднє надання згоди 

на вчинення значного правочину;  
     3) змiну розмiру статутного капiталу.  

      6.5.2. Перелiк  акцiонерiв,  якi  мають право 

вимагати здiйснення обов'язкового викупу  належних  

їм  акцiй  вiдповiдно  до  п.6.5.1,  складається на 

пiдставi перелiку акцiонерiв,  якi зареєструвалися для 

участi в Загальних зборах, на яких   було  прийнято  

рiшення,  що  стало  пiдставою  для  вимоги 

обов'язкового викупу акцiй.  
      6.5.3. Цiна викупу акцiй не може  бути  меншою,  

нiж  їх  ринкова вартiсть.   Ринкова вартiсть  акцiй 

визначається станом на день,  що передує дню  

розмiщення  в  установленому  порядку   

повiдомлення   про скликання  Загальних  зборiв,  на 

яких було прийнято рiшення,  яке стало пiдставою для 

вимоги обов'язкового викупу акцiй. Ринкова вартiсть 



акцiй визначається в порядку, передбаченому Законом. 

     Договiр мiж   Товариством   та  акцiонером  

про обов'язковий викуп Товариством належних йому 

акцiй  укладається  в письмовiй формi. 

      6.5.4. Товариство протягом 5 робочих днiв пiсля  
прийняття  Загальними  зборами рiшення, що стало 

пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, 

простими листами повiдомляє акцiонерiв, якi мають 

право вимагати обов'язкового викупу акцiй, по право 

вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням: 

- цiни викупу 

- кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати 

акцiонер 
- загальної вартостi 

- строку здiйснення товариством укладення договору та 

оплати вартостi акцiй у разi отримання вiд акцiонера 

вимоги про обов"язковий викуп акцiй 

      6.5.5. Протягом   30  днiв  пiсля  прийняття  

Загальними  зборами рiшення, що стало пiдставою для 

вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер,  який  

має  намiр  реалiзувати  зазначене  право,  подає 
Товариству письмову вимогу.  У вимозi акцiонера  про  

обов'язковий викуп  акцiй  мають  бути  зазначенi 

його прiзвище (найменування), мiсце проживання 

(мiсцезнаходження),  кiлькiсть,  тип акцiй, 

обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової 

вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, 

що пiдтверджують його право власностi на акцiї 

Товариства станом на дату подання вимоги. 
      6.5.6. Протягом  30  днiв  пiсля  отримання  

вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй 

Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за  цiною  

викупу,  зазначеною  в  повiдомленнi  про  право 

вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать 

акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi 

дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi 

на акцiї, обов"язкового викупу яких вiн вимагає.  
     Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi,  

якщо  сторони  в межах  передбачених 

законодавством строкiв,  не дiйшли згоди щодо iншої 

форми оплати.  

 

      6.6. Особа (особи,  що дiють спiльно), яка 

внаслiдок придбання акцiй Товариства (крiм набуття 



акцiй в порядку спадкування або правонаступництва) з 

урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її 

афiлiйованим особам (прямо або опосередковано), стала 

власником контрольного пакета (бiльше нiж 50%) акцiй 

Товариства, протягом 20 днiв з дати придбання 
зобов'язана запропонувати всiм акцiонерам придбати у 

них простi акцiї Товариства, для чого надсилає 

Товариству публiчну безвiдкличну пропозицiю для всiх 

акцiонерiв-власникiв простих акцiй про придбання 

акцiй та повiдомляє про це НКЦПФР. 

     6.6.1. Правлiння надсилає зазначену письмову  

пропозицiю  кожному  акцiонеру  вiдповiдно  до 

перелiку акцiонерiв Товариства протягом 10 днiв з 
моменту отримання вiдповiдних документiв вiд особи 

(осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 

пакет акцiй. 

          Письмова пропозицiя  акцiонерам  - це 

повiдомлення,   що   мiстить передбачену законом та 

статутом Товариства iнформацiю i  направляється  

акцiонеру  персональним рекомендованим листом.  

          Повiдомлення  акцiонерiв  Товариства  
здiйснюється за рахунок особи (осiб, що дiють спiльно), 

яка придбала контрольний  пакет акцiй .  

     6.6.2. Строк, протягом якого акцiонери можуть 

повiдомити особу (осiб) про прийняте ними рiшення  

вказується в пропозицiї i має становити вiд 30 до 120 

днiв з дати надходження пропозицiї. 

    6.6.3. Протягом 30 днiв з дня закiнчення зазначеного 

у пропозицiї строку особа (особи,  що дiють спiльно),  
яка придбала контрольний пакет акцiй, повинна 

сплатити акцiонерам, якi прийняли пропозицiю, 

вартiсть  їхнiх акцiй виходячи iз  зазначеної  у  

пропозицiї  цiни придбання, а акцiонер, який прийняв 

пропозицiю, повинен вчинити усi дiї, необхiднi для 

набуття особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй права власностi на 

його акцiї.  
       Цiна придбання акцiй не може бути меншою за 

ринкову  цiну, визначену вiдповiдно Закону. Ринкова 

вартiсть визначається станом на день, що передує дню, 

коли особа (особи,  що дiють спiльно) стала (прямо або 

опосередковано) власником (власниками) контрольного 

пакета акцiй товариства. 

 



     6.7.  Захист прав акцiонерiв - працiвникiв 

Товариства : 

 Посадовi особи органiв  Товариства  та  iншi особи,  

якi  перебувають  з товариством у трудових 

вiдносинах,  не мають права вимагати вiд акцiонера - 
працiвника Товариства надання вiдомостей про те,  як 

вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних 

зборах,  або про  вiдчуження  акцiонером  -  

працiвником Товариства  своїх  акцiй  чи  намiр  їх  

вiдчуження,  або вимагати передачi довiреностi на 

участь у Загальних зборах.  

            У разi порушення цiєї вимоги посадова 

особа Товариства притягається  до адмiнiстративної  i  
майнової  вiдповiдальностi, звiльняється  iз  займаної  

посади,  трудовий  чи цивiльно-правовий договiр 

(контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.  

 

     6.8. Право акцiонера на оскарження рiшення 

Загальних зборiв . 

     6.8.1. У   разi,   якщо  рiшення  Загальних  

зборiв  або  порядок прийняття такого рiшення  
порушують  вимоги  законодавства,  статуту  чи  

Положення  про  загальнi збори  товариства,  

акцiонер,  права та охоронюванi  законом iнтереси 

якого порушенi таким рiшенням,  може оскаржити це 

рiшення до суду протягом 3-х мiсяцiв з дати його 

прийняття.  

    6.8.2. Акцiонер  може  оскаржити  рiшення  

Загальних   зборiв   з передбачених   пунктом 6.5.1. 
цього статуту  питань виключно пiсля отримання  

письмової  вiдмови  в  реалiзацiї  права вимагати 

здiйснення обов'язкового викупу Товариством 

належних йому голосуючих акцiй або в разi 

неотримання вiдповiдi на  свою  вимогу протягом  30  

днiв  вiд дати її направлення на адресу Товариства в 

порядку, передбаченому ЗУ "Про акцiонернi 

товариства". 
   

       6.9.  Акцiонер Товариства зобов'язаний: 

1. дотримуватись вимог цього Статуту, iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; 

2. виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв, iнших органiв Товариства; 

3. виконувати свої зобов'язання перед 



Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю; 

4. оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та 

засобами, передбаченими статутом Товариства; 

5. брати участь в управлiннi справами Товариства 
шляхом участi та голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв особисто або через представника; 

6. не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

7. сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї 

статутної дiяльностi; 

8. акцiонер (особи,  що дiють спiльно), який має 

намiр придбати акцiї, що з урахуванням кiлькостi акцiй, 
якi належать йому та його афiлiйованим особам, за 

наслiдками такого придбання становитимуть 10 i 

бiльше вiдсоткiв простих  акцiй  Товариства  (далi  - 

значний  пакет акцiй), зобов"язаний не пiзнiше нiж за 

30  днiв до дати придбання вiдповiдного пакета акцiй 

подати Товариству письмове повiдомлення про свiй 

намiр та оприлюднити його. Оприлюднення 

повiдомлення здiйснюється шляхом надання його 
НКЦПФР та опублiкування в офiцiйному виданнi 

НКЦПФР; 

9. акцiонер (особи,  що дiють спiльно), який 

внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням 

кiлькостi акцiй, якi належать йому та його афiлiйованим 

особам (прямо або опосередковано), став власником 

контрольного пакета (бiльше нiж 50%) акцiй 

Товариства, протягом 20 днiв з дати придбання 
зобов'язаний запропонувати всiм акцiонерам придбати 

у нього (них) простi акцiї Товариства. Для цього вiн 

повинен надiслати до Товариства пропозицiю, 

повiдомити про це НКЦПФР ; 

10. нести iншi обов'язки, передбаченi чинним 

законодавством України. 

          

     6.10. Акцiонери здiйснюють свої права та 
обов"язки як самостiйно, так i через своїх 

представникiв, що дiють в межах вiдповiдним чином 

оформлених доручень. 

     6.11. Мiж  акцiонерами  Товариства   може бути 

укладено договiр,  за  яким  на  акцiонерiв 

покладаються додатковi обов'язки,  у тому числi 

обов'язок участi у Загальних   зборах,  i  



передбачається  вiдповiдальнiсть  за  його 

недотримання.  

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 

09.07.2010 518/1/10 ДКЦПФР UA4000076343 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 910 812 227 703 100 

Опис 
Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних паперів 

(шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Семенюк Любов Артемiвна 731 011 80,26 731 011 0 

Семенюк Iгор В'ячеславович 78 398 8,61 78 398 0 

Семенюк Сергiй В'ячеславович 86 877 9,54 86 877 0 

Гайдар Оксана Юрiївна 12 526 1,37 12 526 0 

Фонiцька Людмила Володимирiвна 2 000 0,22 2 000 0 

Усього 910 812 100 910 812 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

09.07.2010 518/1/10 UA4000076343 910 812 227 703 910 812 0 0 

Опис: 

Обмежень немає. 

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 16 536 20 211 0 0 16 536 20 211 

  будівлі та споруди 2 400 2 043 0 0 2 400 2 043 

  машини та обладнання 9 258 13 984 0 0 9 258 13 984 

  транспортні засоби 3 644 2 783 0 0 3 644 2 783 

  земельні ділянки 1 131 1 131 0 0 1 131 1 131 

  інші 103 270 0 0 103 270 

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 16 536 20 211 0 0 16 536 20 211 

Опис 

Термiни корисного використання груп основних засобiв: будiвлi та 

споруди - 20-80 рокiв; машини та обладнання - 12-15 рокiв; транспортнi 

засоби - 5-10 рокiв, iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та 
iнвентар) - 4-10 рокiв. Термiн корисного використання основних засобiв 

може переглядатися щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. 

Основнi засоби за  кожною основною групою використовуються за 
своїм прямим призначенням. Виробничих потужностей достатньо. 

Використання засобiв- 90%.   

Первiсна вартiсть основних засобiв - 41372 тис.грн., залишкова вартiсть 
-  20211 тис.грн, знос - 21161 тис.грн.  Накопичена амортизацiя 

становить 51% первiсної вартостi основних засобiв.  

 
Будинки та споруди : первiсна вартiсть - 5155 тис.грн, знос - 3112 

тис.грн, або 60,4%, 

машини та обладнання : первiсна вартiсть - 27223 тис.грн, знос - 13239 
тис.грн, або 48,6%,  

транспортнi засоби : первiсна вартiсть - 6007 тис.грн, знос - 3224 тис.грн, 

або 53,67%,  
iншi : первiсна вартiсть - 1856 тис.грн, знос - 1586 тис.грн, або 85,4%,  

земельнi дiлянки: первiсна вартiсть - 1128 тис.грн, знос - не 

нараховується.  
 

Змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок:  

- надходження:  придбання спецiального виробничого обладнання - 
7433 тис.грн.,  

транспортних засобiв - 0 тис.грн., малоцiнки - 261 тис.грн.  

- вибуття: лiквiдацiя повнiстю зношеної малоцiнки (первiсна 183 
тис.грн), зношеного та такого, що не використовується, обладнання - 1 

тис.грн.  

- нарахованої амортизацiї - 4019 тис.грн. Обмежень на використання 
майна немає. 

 



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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

53 251 45 445 

Статутний капітал (тис.грн) 228 228 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

228 228 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до 

Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 

07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний 

капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв 
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (53251 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 

капiталу(228.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 

розрахованому на кiнець року. 

 

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 1 700 X X 

у тому числі:  

Позика на основi договору кредитної 

лiнiї №440 з ПАТ "Державний 
ощадний банк України" 

28.03.2018 1 700 18,7 01.04.2019 

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 2 157 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9 348 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 13 205 X X 

Опис Станом на 31.12.2017 р. до поточних зобов"язать Товариства 

вiдноситься кредиторська заборгованiсть:    
- короткостроковi кредити банкiв - 1700 тис.грн.; 



- за товари, роботи, послуги - 3920 тис. грн.  

- за розрахунками з бюджетом  -  2157 тис. грн., в т.ч. з 
податку на прибуток - 476 тис.грн.;   

- зi страхування  - 193  тис. грн.;  

- з оплати працi  - 836 тис. грн.;  
- за одержаними авансами - 48 тис.грн.;  

- поточнi забезпечення - 858 тис.грн;  

- доходи майбутнiх перiодiв - 2569 тис.грн;  
- iншi поточнi зобов'язання  - 924 тис. грн.   

Довгостроковi зобов'язання - вiдсутнi.               

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Овочi та iншi 

їстiвнi 

частини 
рослин, 

приготовленi 

з додаванням 
оцтової 

кислоти 

(хрiн) 

1923 т 49568 42,4 1917 т 49461 42 

2 Гiрчиця 
готова 

1005 т 27992 23,9 1002 т 27908 23,7 

3 Напої 

безалкогольнi 
iншi(квас) 

263  тис.дал 11263 9,6 262 тис.дал 11243 9,6 

4 Продукти 

готовi харчовi 
з зернових 

культур 

532 т 9780 8,4 504 т 9582 8,1 

5 Води газованi 
з додаванням 

цукру 

352 тис.дал 14325 12,2 352 тис.дал 14325 12,2 

6 Iншi 4101 тис.грн. 4101 3,5 5139 тис.грн. 5139 4,4 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Овочi та iншi їстiвнi частини 

рослин, приготовленi з 
додаванням оцтової кислоти 

(хрiн) 

27 

2 Гiрчиця готова 30,7 

3 Напої безалкогольнi iншi (квас) 3,2 

4 Продукти готовi харчовi з 

зернових культур 

29,9 

5 Води газованi з додаванням цукру 3,5 

6 Iншi 5,7 

 

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

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА  "TABI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23101867 

Місцезнаходження 21019, Україна, Вінницька обл., 

Старомiсьеий р-н р-н, м.Вiнниця, вул. 
Маяковського, буд. 150 оф.2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№1178 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон +38(067)430 05 63 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКА 

ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" у 

складi звiту про фiнансовий стан 
товариства на 31 грудня 2018 року, i 

звiту про сукупний дохiд, звiту по змiни 

у власному капiталi, звiту про рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, та примiток до 

фiнансової звiтностi, включаючи 
стислий виклад значущих облiкових 

полiтик проведено згiдно з Договором 

№ 04/01  вiд 28.01.2019р. 
Перiод, яким охоплено проведення 

аудиту -01.01.2018р. - 31.12.2018р. 

Дата початку перевiрки  -  28.01.2019р. 
Дата закiнчення перевiрки - 

29.03.2019р. 

Дата аудиторського висновку (звiту 



незалежного аудитора) - 01.04.2019р. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н р-н, м.Київ, 
вул.Тропiнiна,7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

немає 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)4825215 

Факс (044)5910400 

Вид діяльності немає 

Опис З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за 

ЄДРПОУ 30370711) укладено договори 

на обслуговування емiсiї ЦП. 
Данi щодо лiцензiї не заповнюються: 

Депозитарiй дiє згiдно чинного 

законодавства. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька 

харчосмакова фабрика" 
за ЄДРПОУ 30453389 

Територія Вінницька область, Вiнниця за КОАТУУ 0510100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 10,39 

Середня кількість працівників: 105 

Адреса, телефон: 21018 м.Вiнниця,, Р.Скалецького,15, (0432) 53-61-74, 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 161 245 

    первісна вартість 1001 228 323 

    накопичена амортизація 1002 ( 67 ) ( 78 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 598 2 401 

Основні засоби 1010 16 536 20 211 

    первісна вартість 1011 33 678 41 372 

    знос 1012 ( 17 142 ) ( 21 161 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 12 12 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 9 9 

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 17 316 22 878 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 15 159 11 655 

Виробничі запаси 1101 14 892 11 417 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 137 126 

Товари 1104 130 112 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 18 527 24 242 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 5 764 5 477 

    з бюджетом 1135 0 1 

    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 7 14 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 494 2 176 

Готівка 1166 201 157 

Рахунки в банках 1167 2 293 2 019 

Витрати майбутніх періодів 1170 12 11 

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 2 2 

Усього за розділом II 1195 41 965 43 578 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 59 281 66 456 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 228 228 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 425 425 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 57 57 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 44 735 52 541 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 45 445 53 251 



    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 0 0 

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 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 1 700 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 7 513 3 920 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 031 2 157 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 390 476 

    розрахунками зі страхування 1625 137 193 

    розрахунками з оплати праці 1630 575 836 

    одержаними авансами 1635 46 48 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 872 858 

Доходи майбутніх періодів 1665 2 886 2 569 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 776 924 

Усього за розділом IІІ 1695 13 836 13 205 

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 59 281 66 456 

Примітки: Станом на 31.12.2018 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї рахуються на суму 2401 тис. грн. 
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2018 року облiковуються в розмiрi 323 тис. грн.(по первiснiй 

вартостi), 245 тис. грн. (залишковiй вартостi), накопичена амортизацiя становить 78 тис. грн. - права на 

комерцiйнi позначення та права користування природними ресурсами. Акцiонерне товариство має 
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (частка в статутному капiталi) - ТОВ "ДАМIА" - 12 тис. грн.  

 

Керівник    Семенюк Любов Артемiвна 
 

Головний бухгалтер   Гайдар Оксана Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька 

харчосмакова фабрика" 
за ЄДРПОУ 30453389 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 117 658 94 312 

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 ( 87 490 ) ( 69 646 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 30 168 24 666 

    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 3 520 1 953 

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 ( 4 394 ) ( 3 443 ) 

Витрати на збут 2150 ( 16 993 ) ( 12 719 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 889 ) ( 2 092 ) 

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 9 412 8 365 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 299 484 

Інші фінансові доходи 2220 5 164 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 186 ) ( 16 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 9 530 8 996 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 724 -1 620 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 7 806 7 376 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 806 7 376 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 82 486 67 374 

Витрати на оплату праці 2505 14 308 10 758 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 846 2 144 

Амортизація 2515 4 030 2 939 

Інші операційні витрати 2520 6 766 3 546 

Разом 2550 110 436 86 761 

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 910 812 910 812 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 910 812 910 812 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 8,580000 8,100000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 8,580000 8,100000 

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

Примітки: Нерозподiлений прибуток в сумi 52541 тис. грн., вiдображений у складi власного капiталу 

балансу станом на 31.12.2018 р., сформовано iз нерозподiленого прибутку на початок звiтного року у сумi 
44735 тис. грн. збiльшеного за рахунок прибутку, отриманого Товариством за результатами господарської 

дiяльностi протягом 2018 року в розмiрi 7806 тис. грн. 

 
Керівник    Семенюк Любов Артемiвна 

 

Головний бухгалтер   Гайдар Оксана Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька 

харчосмакова фабрика" 
за ЄДРПОУ 30453389 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 127 981 117 510 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 462 3 112 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 213 141 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 510 710 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 89 378 ) ( 88 309 ) 

Праці 3105 ( 11 305 ) ( 8 455 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 066 ) ( 2 294 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 730 ) ( 8 454 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 638 ) ( 1 463 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 597 ) ( 4 318 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3 495 ) ( 2 673 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5 745 ) ( 5 764 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 214 ) ( 32 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 200 ) ( 144 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 528 8 021 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 168 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 ( 10 620 ) ( 8 668 ) 

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 -10 452 -8 668 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 2 600 1 450 

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 ( 900 ) ( 1 450 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 186 ) ( 16 ) 

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 1 514 -16 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -410 -663 

Залишок коштів на початок року 3405 2 494 3 146 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 92 11 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 176 2 494 

Примітки: Станом на 31.12.2018 р.: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - 8528 тис.грн. Чистий 

рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - (10452) тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 

1514 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - (410) тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець 
звiтного перiоду склав 2176 тис. грн.  

 

Керівник    Семенюк Любов Артемiвна 
 

Головний бухгалтер   Гайдар Оксана Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька 

харчосмакова фабрика" 
за ЄДРПОУ 30453389 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 228 425 0 57 44 735 0 0 45 445 

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 228 425 0 57 44 735 0 0 45 445 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 7 806 0 0 7 806 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 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 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 7 806 0 0 7 806 

Залишок на кінець року  4300 228 425 0 57 52 541 0 0 53 251 

Примітки: В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента. 
 

Керівник    Семенюк Любов Артемiвна 

 
Головний бухгалтер   Гайдар Оксана Юрiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ. 

(в тисячах грн.) 

 

1. Iнформацiя про створення  Товариства та його дiяльностi 

Фiнансовий рiк починається 01 сiчня щорiчно i триває до 31 грудня щорiчно. Дана фiнансова 

звiтнiсть є публiчною i доступна для ознайомлення за адресою: http://www.vhsvin.com.ua 

Вiдкрите акцiонерне товариство "ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"  було створене 

20.07.1999 року. 

Вiдкрите акцiонерне товариство "ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" продовжує свою 

дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА 

ФАБРИКА" у зв'язку з перейменуванням його згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

27 квiтня 2010 року (протокол №15) та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 

iнтересах  акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв  Товариства, а також 

отримання акцiонерами дивiдендiв. Для вирiшення цих завдань основним предметом дiяльностi 

Товариства є  виробництво харчової продукцiї. 

 

2. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Заява про вiдповiднiсть 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом. Дана фiнансова звiтнiсть заснована на 

припущеннях. 

При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво базувалося на своєму кращому знаннi i 

розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi 

могли вплинути на дану фiнансову звiтнiсть. 

 

Основа пiдготовки 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi. 

Керiвництво Товариства прийняло рiшення представляти i оцiнювати дану фiнансову звiтнiсть у 

тис.грн. для зручностi користувачiв цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Використання оцiнок 

Пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок. Також, 

вiд керiвництва вимагається винесення своїх оцiночних суджень у процесi застосування облiкової 

полiтики Товариства. Сфери, якi передбачають бiльш високу ступiнь судження або складностi, 

або сфери, де оцiнки i професiйнi судження є суттєвими для  фiнансової звiтностi. 

 

Принцип безперервностi дiяльностi 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi 

Товариства, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається входi 

звичайної дiяльностi. Зворотнiсть активiв Товариства, а також її майбутнi операцiї, можуть 

пiддаватися iстотному впливу нинiшнiх i майбутнiх економiчних умов. Керiвництво Товариства 

вважає, що у неї є надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, сприяючи пiдтримцi операцiйно 

дiяльностi Товариства.  Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-якого коригування,яке 

необхiдно було б провести в тому випадку, якщо б Товариство не могло продовжити подальше 



здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi згiдно з принципом безперервностi дiяльностi.  

 

3. Основнi положення облiкової полiтики 

Основнi засоби 

Вартiсть основних засобiв у зв'язку зi специфiкою високоспецiалiзованого та iншого обладнання 

оцiнюються за витратами на придбання у вiдповiдностi з поточними умовами, i коригуються на 

вiдсоток зносу.  

Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються або визнаються як 

окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних 

вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi 

замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на 

поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у тому 

фiнансовому перiодi, в якому були виконанi. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх суттєвого компонента з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд 

використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають у результатi списання 

активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю 

активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний 

рiк, у якому визнання активу було припинено.  

Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли 

розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами 

керiвництва Товариства. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. 

Амортизацiя не припиняється, коли настає застiй активу або вiн виводиться з активного 

використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю амортизований. 

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i по мiрi 

необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. 

Амортизацiя iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для того, щоб 

розподiлити переоцiнену вартiсть активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi протягом 

таких строкiв корисної експлуатацiї: 

- Будiвлi                                                     20 рокiв 

- Виробниче обладнання                             5 рокiв  

- Транспортнi засоби                                    5 рокiв  

- Iншi активи                                              12 рокiв  

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. 

Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.  

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за 

початковою вартiстю.  

Витрати на дослiдження визначаються як витрати по мiрi їх понесення. Витрати, зазнанi при 

розробках (витрати на проектування, спорудження, випробування нових або полiпшених 

продуктiв, технологiй або систем) визнаються нематерiальним активом тiльки в разi, якщо 

нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди, а також свою здатнiсть 

достовiрно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки. 

Всi iншi витрати на розробки визнаються як витрати по мiрi їх понесення.  

Дохiд або витрата вiд списання з балансу нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж 

чистою виручкою вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i вiдображаються у звiтi про 

сукупний дохiд в момент списання цього активу з балансу.  

Група оцiнює термiн корисного використання, щоб визначити, чи є вiн певним чи невизначеним. 

 



Запаси 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою вартiстю 

реалiзацiї. 

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної 

дiяльностi.  

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, iншi витрати, зазнанi при доставцi запасiв 

до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення їх в iснуючий стан. Собiвартiсть 

незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, 

прямих витрат на оплату працi i iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат, (розраховану на пiдставi звичайного використання виробничих 

потужностей).  

Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiлостi, повiльної 

оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку 

зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд в складi iнших витрат. 

Грошi та їх еквiваленти  

Грошi та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, iншi короткостроковi високолiквiднi 

iнвестицiї, термiн погашення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Для цiлей звiту про рух грошових 

коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв i короткострокових 

iнвестицiй, згiдно з визначенням вище. 

Оренда 

Визначення того, чи є угода угодою орендою або мiстить її ознаки, базується на сутностi угоди на 

дату її здiйснення: чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв 

чи передає угода право на використання активу. 

I) Товариство як орендар  

Оренда, коли Товариство бере на себе практично всi ризики та вигоди, що зазвичай пов'язанi з 

переходом права власностi, класифiкується як фiнансова оренда. Активи, взятi у фiнансову 

оренду, вiдображаються у складi основних засобiв з початку дiї оренди за найменшою iз 

справедливих вартостей орендованого майна i наведенiй вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i зменшенням 

основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на 

непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо в 

прибутки i збитки у звiтi про сукупний дохiд.  

Орендованi активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо 

вiдсутня об?рунтована впевненiсть у тому, що до Товариства перейде право власностi на актив в 

кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв: 

розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. 

Платежi з операцiйної оренди визначаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно на 

протязi всього термiну оренди. 

II) Група в якостi орендодавця  

Договори оренди, за яким у Групи залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння 

активом, класифiкуються як операцiйна оренда. початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi 

договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i 

визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по 

орендi визначаються в складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.  

 

Фiнансовi активи 

Початкове визнання i оцiнка 

Товариство класифiкує свої вкладення в цiннi папери як: фiнансовi активи за справедливих 

вартостей з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках, утримуванi до погашення 

iнвестицiї, доступнi для продажу фiнансовi активи, позики та дебiторська заборгованiсть. 

Класифiкацiя залежить вiд цiлей, для яких були придбанi фiнансовi активи. Керiвництво приймає 



рiшення щодо класифiкацiї при початковому визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя 

вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату.  

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торговельну та iншу дебiторську 

заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що котуються. 

Фiнансовi активи спочатку визначаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi 

iнвестицiй, якi не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на 

безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. 

Подальша оцiнка 

Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:  

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках 

Ця категорiя фiнансових iнструментiв включає в себе такi види iнструментiв: фiнансовi активи, 

призначенi для торгiвлi i фiнансовi активи, що пiсля первинного визнання оцiнюються по 

справедливiй вартостi з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках. Фiнансовi активи 

класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому 

майбутньому. 

Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

враховуються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни справедливої 

вартостi визначаються в складi доходiв вiд фiнансування чи витрат з фiнансування в звiтi про 

сукупний дохiд. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими чи 

обумовленими платежами, що не котуються на активному ринку, дебiторська заборгованiсть 

включає в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Виданi позики є фiнансовими 

активами, що виникли у Товариства внаслiдок надання коштiв позичальнику.  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визначається за справедливою вартiстю i  

далi враховується за амортизованою вартiстю, отриманою за допомогою застосування методу 

ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв на 

знецiнення торгової дебiторської заборгованостi визнається за наявностi об'єктивного свiдчення 

того, що Товариство не зможе отримати всi суми заборгованостi у встановленi договорами 

термiни.  

Виданi позики облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансових активiв припиняється у разi, якщо термiн дiї контрактних прав на грошовi 

потоки вiд фiнансового активу закiнчується, чи Товариство передає всi значнi ризики та вигоди 

вiд володiння активом. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом  

Iншi оборотнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням накопичених 

збиткiв вiд знецiнення.  

Знецiнення дебiторської заборгованостi визнається при наявностi об'єктивних свiдчень того, що 

погашення всiєї суми заборгованостi не вiдбудеться  у встановленi договором термiни, у тому 

числi при отриманнi iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання 

дебiтора банкрутом чи ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання i т.д. 

Податки : 

Податок на прибуток 

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

I) Поточний податок на прибуток 

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди вiдображаються за 

сумою, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати податковим органам. Для обчислення 

суми використовуються податковi ставки та податкове законодавство, чинне або по сутi прийняте 

на звiтну дату, у країнах, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i генерує оподатковуваний 



дохiд. 

II) Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується балансовим методом вiдносно податкових 

збиткiв перенесених на майбутнi та тимчасових рiзниць мiж базою оподаткування активiв та 

зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi 

зобов'язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, за винятком: 

- коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання активу або 

зобов'язання, яке виникло на момент здiйснення операцiї, не робить впливу нi на бухгалтерський 

прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збитки; 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, невикористаними 

податковими пiльгами невикористаним податковим збиткам, в тiй мiрi, в якiй iснує значна 

ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути 

зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, 

крiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочений податковий актив, що вiдноситься до тимчасових рiзниць, виникає в результатi 

первiсного визнання активу або зобов'язання i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi 

на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та 

знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить 

використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 

Не визнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй 

мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток 

дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як 

передбачається, будуть застосовуватися у тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а 

зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi за станом 

на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.  

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зачитуються один проти 

одного, якщо мається юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i 

зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та 

податкового органу. 

Дана методологiя щодо розрахунку податкових активiв чи зобов'язань товариством не 

застосовувалась. 

Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного 

перiоду, та виникає або на дату продажу  товару клiєнта ,або на дату отримання платежу вiд 

замовника в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник 

податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ 

виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, в 

залежностi вiд того, яка подiя вiдбулося ранiше.  

Виручка, витрати й активи (окрiм заборгованостей) визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм 

випадкiв, коли податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не 

вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина 

витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується 

податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську або кредиторську 

заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан. 

Резерви 

Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або випливає iз 

практики), що виникло в результатi минулої подiї, вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбен 

для погашення цього зобов'язання є ймовiрним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого 

зобов'язання. 



Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини всiх резервiв, вiдшкодування 

визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не 

пiдлягає сумнiву, витрата, вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд за 

вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей суттєвий, резерви 

дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це застосовано, 

ризики, характернi для конкретного зобов'язання. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно 

як фiнансовi зобов'язання, переоцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток i 

позики. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первинному визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

позики. 

Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi позик 

на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi.  

Подальша оцiнка 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:  

Фiнансовi зобов'язання, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

включають фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, вiднесенi 

при первинному визнаннi в категорiю оцiнених за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. 

Кредити i позики 

 

Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю зобов'язання за вирахуванням 

витрат на проведення операцiї, якi прямо вiдносяться до одержання (випуску) позикових коштiв. 

В подальшому позиковi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю; будь-яка рiзниця мiж 

сумою отриманих засобiв i сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат 

протягом перiоду, на який були отриманi позиковi кошти, за методом ефективної ставки вiдсотка.  

Позики класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком тих випадкiв, коли Товариство має 

безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання, принаймнi, на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. 

 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився.  

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, 

на умовах, що суттєво вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така 

замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про доходи. 

Визнання прибутку 

Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариства оцiнюється 

як вiрогiдне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним 

критерiям для виду дiяльностi Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається 

достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть дозволенi всi умовнi зобов'язання, що мають 

вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство ?рунтується на iсторичних результатах, 

враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.  

Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або яка пiдлягає 

отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Товариства. 

Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв з продажiв i знижок. 

I) Реалiзацiя продукцiї  

Товариство здiйснює продаж харчової продукцiї. Дохiд вiд даної продукцiї  визнається в момент, 



коли Товариство передає продукцiю покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов'язання, яке 

могло б вплинути на прийняття продукцiї покупцем.  

Витрати за позиками 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 

активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання  

вiдповiдно до намiрiв Товариства чи до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, у 

якому вони були 

понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi 

компанiєю в зв'язку з позиковими коштами.  

Дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi, отриманий в результатi тимчасового вкладення отриманих 

позикових засобiв до моменту їх витрачання на придбання об'єктiв капiтального будiвництва, 

вiднiмається з витрат на залучення позикових коштiв, якi можуть бути капiталiзованi.  

 

Знецiнення 

На кожну звiтну дату балансова вартiсть активiв Товариства переглядається на предмет 

визначення наявностi ознак знецiнення. У разi якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка 

вiдшкодованої вартостi активу. У тих випадках, коли неможливо оцiнити суму очiкуваного 

вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування одиницi, 

яка генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.  

Сума  вiдшкодування визначається як найбiльша з двох величин: справедливої вартостi активу за 

вирахуванням витрат на продаж та вартостi його використання.  

Збитки вiд знецiнення визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть активу або одиницi, що 

генерує грошовi потоки, (декiлькох таких одиниць) перевищує його суму очiкуваного 

вiдшкодування. Втрати вiд знецiнення визнаються в звiтi про дохiд. 

Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце 

змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з 

часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежене таким чином, що 

балансова вартiсть активу не перевищує його суму вiдшкодування, а також не може 

перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив визнавався б 

у випадку, якщо у попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення 

вартостi визнається у звiтi про дохiд, за винятком випадкiв, коли актив враховується за 

переоцiненою вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст 

вартостi вiд переоцiнки. 

Умовнi активи i зобов'язання 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Товариство розкриває iнформацiю про 

умовнi зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли 

виконання умовного зобов'язання мало ймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого 

погашення бiльше 12 мiсяцiв).  

Товариство постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi погашення 

умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке ранiше характеризувався як умовне, стає 

ймовiрним, то Товариство у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той перiод, в якому 

погашення даного зобов'язання стало вiрогiдним.  

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в Примiтках в тому 

випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 

4. Важливi облiковi оцiнки та судження 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату 

винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на зазначаються у 

звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi 

зобов'язаннях. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може 

привести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань до балансової 



вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки. 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало наступнi 

судження, оцiнки i допущення, що надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в звiтi про 

дохiд. 

Вартiсть основних засобiв 

 

Товариство не залучало незалежних оцiнювачiв з метою визначення справедливої вартостi 

основних засобiв. У вiдношеннi частини об'єктiв основних засобiв використовувався затратний 

метод оцiнки, що викликаний нестачею порiвнянної ринкової iнформацiї, обумовленої 

характером нерухомостi. Витратний метод оцiнки коректується даними дохiдного методу оцiнки, 

який заснований на моделi дисконтованих грошових потокiв. Дана модель найбiльш чутлива до 

ставки дисконтування, а також до очiкуваних притокiв грошових коштiв i темпiв зростання, 

використаних у цiлях екстраполяцiї.  

 

Термiн корисного використання основних засобiв 

Об'єкти основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням 

прямолiнiйного методу протягом усього термiну їх корисного використання. 

На оцiнку термiну корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають 

ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх обслуговування, змiни у законодавствi, непередбаченi 

операцiйнi обставини. Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть 

застосовуваних термiнiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з 

поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити 

економiчнi вигоди Товариству. Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi 

норми амортизацiї, а також балансову та лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань, 

визнаних у звiтi про фiнансове становище, не може бути визначена на пiдставi даних активних 

ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих 

грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей можливостi використовується 

iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте у тих випадках, коли це не представляється 

практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. 

Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi. Змiни у припущеннях 

щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

Запаси 

На дату складання звiтностi Товариство оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi 

запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi аналiзу 

ринкових цiн подiбних запасiв, iснуючих на дату звiту та опублiкованих в офiцiйних джерелах. 

Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв.  

Також, на кожну звiтну дату, Товариство оцiнює товарно-матерiальнi запаси на наявнiсть 

надлишкiв i застарiлостi запасiв. 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтностi по чистiй можливiй цiнi реалiзацiї за 

вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на 

пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi 

резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальнi економiчнi умови, специфiку 

галузей iсторiю роботи з покупцем. Невизначеностi, пов'язанi зi змiнами фiнансового положення 

покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть вплинути на величину i час 

створення резерву по сумнiвних боргах. 

 

Оподаткування 



 

У вiдношеннi iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум i термiнiв 

отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням значного 

рiзноманiття операцiй Товариства, а також специфiки наявних договiрних вiдносин, рiзниця, яка 

виникає мiж фактичними результатами i прийнятих допущеннями або майбутнi змiни таких 

припущень, може спричинити за собою майбутнi коригування вже вiдображених у звiтностi сум 

витрат або доходiв з податку на прибуток. 

 

Знецiнення активiв 

Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається на предмет виявлення ознак, що свiдчать 

про наявнiсть знецiнення таких активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, 

що поточна вартiсть активiв може виявитися не вiдшкодованою, Товариство оцiнює 

вiдшкодовувань вартiсть активiв. Така оцiнка призводить до необхiдностi прийняття низки 

суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з розглянутими 

активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про 

рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умов. Наступнi й непередбаченi змiни таких 

припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть призвести до 

iншого результату по порiвняннi з представленим у цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.  

Судовi розгляди 

Керiвництво Товариства висуває суттєвi припущення при оцiнцi та вiдображеннi запасiв i ризику 

схильностi впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами i iншими 

неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi 

задоволеного позову проти Товариства або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при 

визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження 

керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть 

вiдрiзнятися вiд первiсних розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi 

надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв Товариства, якщо такi є, або 

вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на 

майбутнi результати операцiйної дiяльностi. 

5. Виручка 

Виручка Товариства складається вiд продажу, тис.грн. 2018 2017 Змiни, до 2017року 

продаж продукцiї  127981 117510 10471 

вiдсоток в загального обсягу, %  100 100  

Всього:  127981 117510 10471 

 

 

6. Собiвартiсть реалiзацiї 

Собiвартiсть реалiзацiї складається: 

 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 % вiд обсягу               2017 % вiд обсягу 

  собiвартiсть   проданої продукцiї: 87490 100 69646 100 

 Всього: 87490 100 69646 100 

 

7. Адмiнiстративнi витрати 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018  2017 Змiни, до 2017 року 

Заробiтна плата та витрати з нею повязанi 3627  2806 821 

Послуги третiх осiб 35  22 13 

Податки 152  151 1 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 25  24 1 

Послуги банку 65  40 25 

Iншi 490  399 91 



Всього: 4394  3442 952 

8. Витрати на збут  

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 2017 Змiни, до 2017 року 

Заробiтна плата та витрати з нею повязанi 4077 3135 942 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 18 215 -197 

Податки 0 4 -4 

Iншi 12898 9365 3533 

Всього: 16993 12719 4274 

 

9. Iншi доходи та витрати  

 Доходи Витрати 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 2018 

  Iншi операцiйнi  витрати i доходи   

Iншi операцiйнi  доходи 3520 х 

Iншi операцiйнi  витрати х 2889 

 Iншi фiнансовi доходи i  витрати   

Дивiденди х х 

Проценти 299 186 

Iншi фiнансовi витрати х х 

 Iншi доходи    

Iншi  доходи 5 х 

 

10. Витрати по амортизацiї 

Амортизацiя  

   

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 2017 

Виробничi витрати 3094 1983 

Загальновиробничi витрати 893 716 

Адмiнiстративнi витрати 25 24 

Витрати на збут 18 215 

 4030 2938 

11. Витрати на оплату працi 

Витрати на оплату працi   

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 2017 

Заробiтна плата виробничого персоналу та повязанi з нею витрати 6251 4120 

Заробiтна плата загальновиробничого персоналу та повязанi з нею витрати 3529 2905 

Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та повязанi з нею витрати 3626 2806 

Заробiтна плата персоналу зi збуту та повязанi з нею витрати 4077 3135 

 17483 12966 

 

12. Фiнансовi витрати 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня          2018 2017 

Вiдсотковi витрати за позиками 186 16 

Всього фiнансових витрат, нетто 186 16 

 

13. Основнi засоби 

                                                          Основнi засоби станом на 31.12.2018 року

    

 первiсна вартiсть амортизацiя ступiнь зносу, % 

Земельнi дiлянки 1129 0 0 



Капiтальнi витрати на полiпшення 3 0 0 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 5155 3112 60,37 

Машини та обладнання 27222 13239 48,63 

Транспортнi засоби 6007 3224 53,67 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 403 234 57,82 

Iншi основнi засоби  173 72 41,62 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 1280 1280 100 

 41372 21161 51,15 

 

Витратний пiдхiд передбачає визначення поточної вартостi витрат на вiдтворення або замiщення 

об'єкта оцiнки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецiнення). На пiдставi застосування 

даного пiдходу справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних засобiв була визначена в сумi 

вартостi замiщення даних об'єктiв. Порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi цiн продажу i 

пропозицiї аналогiчних об'єктiв основних засобiв з урахуванням вiдповiдних коригувань на 

вiдмiнностi мiж об'єктами порiвняння та об'єктом оцiнки. На пiдставi застосування даного 

пiдходу справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв визначалася на пiдставi їх ринкової 

вартостi. 

14. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи станом на 01.01-31.12.2018 року 

              

Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року первiсна (переоцi-нена) вартiсть

 накопичена амортизацiя Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за 

рiк Залишок на кiнець року первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя 

Права користування природними ресурсами 217 56   11 217 67 

Права на комерцiйнi позначення 9 9 95   104 9 

Iншi 2 2    2 2 

Разом 228 67 95   323 78 

                

15. Запаси 

Виробничi запаси   

станом на 31.12.2018 2018 обсяг в загальному обємi, % 

Сировина i матерiали 7851 67,36 

Паливо 73 0,63 

Тара i тарнi матерiали 2583 22,16 

Будiвельнi матерiали 0 0 

Запаснi частини 781 6,70 

Iншi матерiали 26 0,22 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 103 0,88 

Незавершене виробництво 0 0 

Готова продукцiя 126 1,08 

Товари 112 0,97 

Разом 11655 100 

 

Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiсть реалiзацiї - 11655 тис. грн. 

16. Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 

Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто   

на 31 грудня 2018 2017 

Торгова дебiторська заборгованiсть 22265 18580 

Резерв знецiнення торгової дебiторської заборгованостi  23 53 

Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 22242 18527 

 



Найбiльша торгова дебiторська  заборгованiсть станом на 31 грудня  

 2018 року  включає в себе:  

ТОВ Альянс Фудс 1097798,40 

ТОВ Аргон 374284,62 

ТОВ Астерс Груп                                                                          

 1023760,46 

ТОВ АТБ                                                             3535971,77 

ТОВ Ашан 761151,60 

ТОВ Броварiя 467302,00 

ТОВ Еко Панська Нива 208992,83 

ТОВ Експансiя 302718,00 

ТОВ IКБ-7 244059,60 

ТОВ Метро 311721,60 

ТОВ Новус Україна 262756,80 

ТОВ ОМЕГА 777637,57 

ТОВ ПакоХолдинг 199002,80 

ТОВ СвiтЛайф 276360,00 

ТОВ Свiфт-2016 1429010,00 

ТОВ Сiгма 491459,99 

ТОВ Сiльпо-Фуд 6094780,26 

ТОВ Фудком 1674258,00 

ТОВ Е-маркет 1913040,74 

  

Найбiльша iнша дебiторська  заборгованiсть станом на 31 грудня  

 2018 року  включає в себе:  

ТОВ Арселормiттал Пекеджiнг Україна 212548,32 

ТОВ БiоФерма Клiменталь 344750,00 

ТОВ Пiвденьагропереробка 319417,20 

ТОВ Промiнь Цукор 1247999,76 

ТОВ Факторiя-Агро 2031100,80 

 

17. Грошi та їх еквiваленти  

Грошi та їх еквiваленти    

на 31 грудня   2018 2017 

Грошовi кошти в банку  UAN 2019 2293 

Грошовi кошти в касi UAN 157 201 

Грошовi кошти в дорозi UAN 0 0 

  2176 2494 

 

18. Статутний капiтал 

на 31 грудня  2018 

 % Сума 

Семенюк Л.А. 80,26 182752,75 

Семенюк I.В. 8,61 19599,50 

Семенюк С.В. 9,54 21719,25 

Гайдар О.Ю. 1,37 3131,50 

Фонiцька Л.В. 0,22 500,00 

 100 227703,00 

 

19. Короткостроковi кредити i позики   

Короткостроковi позики на 31 грудня 2018 року представленi наступним чином: 



Ш позика на суму 2600 тис. грн., отримана в гривнях на основi договору кредитної лiнiї №440 

вiд 23.03.2018 року, укладеного з ПАТ "Державний ощадний банк України", цiльовим 

призначенням якого є програма кредитування. Рiчна вiдсоткова ставка дорiвнює 18,7% рiчних. 

Дата погашення позики 01 квiтня 2019 року. 

 

 

20. Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати 

 Iншi короткостроковi зобовязання i нарахованi витрати 

на 31 грудня 2018 2017 

   

Заборгованiсть по товарах, роботах, послугах 3920 7513 

Заборгованiсть по сплатi податкiв (не прострочена) 2157 1031 

Заборгованiсть по зарплатi та повязаних з нею податкiв 1029 712 

Заборгованiсть за отриманими авансами 48 46 

Поточнi забезпечення 858 872 

Iншi поточнi зобовязання 924 776 

 8936 10950 

Найбiльша кредиторська заборгованiсть представлена станом на 31.12.2018 року наступними 

сумами( грн.) 

  

ПрАТ БiоМедСкло 128441,38 

ФО-П Гандурський 1012500,00 

ТОВ Пiскiвський завод скловиробiв 1178878,40 

ТОВ Технопак УА 411091,36 

BILEk 542435.71 

 

Голова правлiння                                                        Л.А.Семенюк 

Головний бухгалтер                                                    О.Ю.Гайдар 

 

27 лютого 2019 року 

 



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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма "ТАВI". 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23101867 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

21000, м. Вiнниця, вул. 

Маяковського 150/2. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

№1178 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: д/н, дата:  

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) ДУМКА. 

Ми  провели аудит фiнансової 

звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА 

ФАБРИКА" (код ЄДРПОУ 

30453389), що складається зi звiту 

про фiнансовий стан товариства на 

31 грудня 2018 року, i звiту про 

сукупний дохiд, звiту по змiни у 

власному капiталi, звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, та 

примiток до фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, 

що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  

фiнансовий стан ТОВАРИСТВА на 

31 грудня 2018 року, її фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ. 

Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть 



згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi 

«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi» нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню 

до ТОВАРИСТВА  згiдно з 

етичними вимогами, застосованими 

до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої 

немодифiкованої думки. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №04/01, дата: 28.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.01.2019, дата 

закінчення: 29.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 01.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

16 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА  "TABI" 

№ в Реєстрi аудиторських фiрм України 1178,  

Україна, 21019,мiсто Вiнниця, вул. Маяковського, буд. 150 оф.2,  

код 23101867,п/р 26004014199301 ПАТ  "Альфа-Банк", МФО 300346 

Веб-адреса : www.tavi.com.ua.  

E-mail : orlovanatal1205@gmail.com 

Мобiльний телефон: +38(067)430 05 63 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Адресат:  КЕРIВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКА 

ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" 

 

ДУМКА  

 

Ми  провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" (код ЄДРПОУ 30453389), що складається зi 

звiту про фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2018 року, i звiту про сукупний дохiд, звiту 

по змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах  фiнансовий стан ТОВАРИСТВА на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 



фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ  

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ТОВАРИСТВА  

згiдно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

немодифiкованої думки. 

 

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 

важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому 

звiтi додатково. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, 

яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб  забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства.  

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА  

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

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

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

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

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

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

на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

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

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

-  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

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



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

використання їх як основи для нашої думки; 

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

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

ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 - доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

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

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй 

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

дiяльнiсть;  

-  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

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

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

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Аудиторську перевiрку проведено незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська 

фiрма "ТАВI". 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги № 1178 рiшення Аудиторської Палати України № 99 вiд 23.02.2001р., 

рiшення Аудиторської Палати України № 316/3 вiд 29.10.2015р. 

Свiдоцтво № 1178 Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, Рiшення АПУ вiд 20.09.2019 № 

365/5 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi,  створених 

аудиторськими фiрмами та аудиторами"  - пройшли зовнiшню перевiрку системи контролю 

якостi аудиторських послуг. 

Реквiзити ТОВ "Аудиторська фiрма "ТАВI":    адреса : м. Вiнниця, вул. Маяковського 150/2.  

26004014199301 ПАТ  "Альфа-Банк", м. КИЄВI, МФО 300346. 

Директор аудиторської фiрми - Орлова Наталiя Фiмовна. Сертифiкат аудитора серiї А  № 

006457. Реєстрацiйний номер 100457. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

 

Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" у складi звiту про фiнансовий стан товариства 

на 31 грудня 2018 року, i звiту про сукупний дохiд, звiту по змiни у власному капiталi, звiту про 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик проведено згiдно з 

Договором № 04/01  вiд 28.01.2019р. 

Перiод, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. - 31.12.2018р. 

Дата початку перевiрки  -  28.01.2019р. 

Дата закiнчення перевiрки - 29.03.2019р. 

Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) - 01.04.2019р. 

 

Директор-сертифiкований аудитор                                           Н.Ф. Орлова 

 



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан.  

 

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi ПрАТ "ВIННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА". 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

12.04.2018 12.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


