Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Андрiй Крилов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00447818
4. Місцезнаходження
20200, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м.Звенигородка, вул. Карла
Маркса, 35-А
5. Міжміський код, телефон та факс
0(4740) 2-28-22, 0(4740) 2-50-08
6. Електронна поштова адреса
00447818@afr.com.ua, igor.teliga@zvenigora.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 80 (3877) "Бюлетень. Цiннi папери
України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.zvenigora.
com
(адреса сторінки)
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30.04.2014
(дата)

в мережі Інтернет 30.04.2014
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
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забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
10. Iнформацiя про дивiденди
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
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iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №561243
3. Дата проведення державної реєстрації
22.09.1995
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
43610969,8
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)
469
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру
46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
10. Органи управління підприємства
Акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю про органи управлiння пiдприємства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
2) МФО банку
300539
3) Поточний рахунок
26002003030700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна" (в долларах США)
5) МФО банку
300539
6) Поточний рахунок
26003013030700
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
реалiзацiя (вiдпуск)
використання прекурсорiв

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ № 487028 31.08.2009
Комiтет з контролю за
30.07.2014
наркотиками
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі
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Опис
на користування надрами

Термiн дiї лiценцiї до 30.07.2014.
№ 5621
03.08.2012 Державна служба геологiї та
надр України
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 03.08.2032.
на роздрiбну торгiвлю
ТПБ № 869092 30.11.2011 Державна податкова iнспекцiя
у Звенигородському районi
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 31.03.2016.
на роздрiбну торгiвлю
ТПБ № 869094 07.04.2011 Державна податкова iнспекцiя
у Звенигородському районi
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 31.03.2016.
на роздрiбну торгiвлю
ТПБ № 609533 31.08.2012 Державна податкова iнспекцiя
у Звенигородському районi
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 31.07.2017.
на роздрiбну торгiвлю
ТПБ № 869053 31.03.2011 Державна податкова iнспекцiя
у Звенигородському районi
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 31.03.2016.
на роздрiбну торгiвлю
ТПБ № 869106 03.03.2012 Державна податкова iнспекцiя
у Звенигородському районi
Опис
Термiн дiї лiценцiї до 28.02.2017.
на спецiальне водокористування Укр 5616- 14.12.2012 Державне управлiння охорони
А14рк
навколишнього природного
середовища в Черкаськiй
областi
Опис
Термiн дiї лiценцiї - до 14.12.2022.

03.08.2032

31.03.2016

31.03.2016

31.07.2017

31.03.2016

28.02.2017

14.12.2022

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Місцезнаходження

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

18001, Україна, Черкаська обл.,
Соснiвський р-н, м. Черкаси, бул.
Шевченка, 185

0

Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Регiональне вiддiлення Фонду
Державного майна України

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

21368158

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

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор (керiвник)
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Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Збiгнєв Марчак
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АТ 9918381 31.03.2008 Воєвода Мазовєцький 1, Польща
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища, Сiлецька полiтехнiка, Економiчна академiя.
6) Стаж керівної роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Комерцiйний директор Bongrain Polska.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.01.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової осiб емiтента (згiдно статуту): -1. Управляє
поточною дiяльнiстю товариства. 2. Прийом та звiльнення працiвникiв 3. Укладає господарськi
угоди згiдно Статуту. 4. Управляє банкiвськими рахунками. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено контракт з 01.01.2013р. по
31.12.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 4 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - комерцiйний
директор, генеральний директор.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
MARTIN Pascal
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
07АВ35407
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Ecole superieure de Commerce de Paris
6) Стаж керівної роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Генеральний директор ПЕКО.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 1 рiк
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9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних, посад, якi обiймала
особа протягом останнiх п"яти рокiв та посади на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв.

1) Посада
Головний бухгалтер - Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлик Людмила Микитiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 042652 30.01.1997 Ватутiнським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Базова вища, Вiнницький технiкум м'ясо-молочної промисловостi (бухгалтерський облiк)
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ЗСК" - заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.12.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.12.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний
бухгалтер.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
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Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Олександр Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 128536 24.07.1996 Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища, Одеський технологiчний iнститут холодильної промисловостi
6) Стаж керівної роботи (років)
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ЗСК" - генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової осiб емiтента (згiдно статуту): - Контроль за
дiяльнiстю Правлiння, розглядає випадки порушення прав акцiонерiв.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо посад, якi обiймала особа не отримано.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
GUTIERREZ Alejandro
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Згоди на розголошення данної iнформацiї не надано
6) Стаж керівної роботи (років)
3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iндустрiальний директор ПЕКО.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних, посад, якi обiймала
особа протягом останнiх п"яти рокiв та посади на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
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Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 3 роки.

1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
LARMANDE Jean
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1943
5) Освіта
Згоди на розголошення данної iнформацiї не надано
6) Стаж керівної роботи (років)
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Згоди на розголошення вiдомостей про пiдприємства та попереднi посади, якi займав не
отримано.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 1 рiк
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних, посад, якi обiймала
особа протягом останнiх п"яти рокiв та посади на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
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1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
MONTRADE Herve
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Згоди на розголошення данної iнформацiї не надано
6) Стаж керівної роботи (років)
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Згоди на розголошення вiдомостей про пiдприємства та попереднi посади, якi займав не
отримано.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.12.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних, посад, якi обiймала
особа протягом останнiх п"яти рокiв та посади на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв.

1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Bongrain Europe SAS
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
351014352
4) Рік народження
0
5) Освіта
6) Стаж керівної роботи (років)

11

5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Згоди на розголошення вiдомостей про пiдприємства та попереднi посади, якi займав не
отримано.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв та посади на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Людмила Сергiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 442300 25.03.1998 Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) Стаж керівної роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Звенигородський сироробний комбiнат" - начальник вiддiлу економiки.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.12.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконує обов'язки згiдно Статуту товариства.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо посад, якi обiймала особа не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.12.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
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Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабенко Свiтлана Валерiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 665983 22.10.1999 Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi6.1.4. Рiк
народження
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Схiдноєвропейський унiверситет економiки i менеджменту
6) Стаж керівної роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ЗСК", Аудитор з юридичних питань.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Контроль за дiяльнiстю Правлiння, розглядає випадки порушення прав акцiонерiв.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо посад, якi обiймала особа не отримано.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента - не виплачувалась.
Змiни в персональному складi посадової особи - продовжено повноваження з 18.06.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 0 рокiв.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Генеральний
директор
(керiвник)
Голова правлiння
Головний
бухгалтер - Член
Ревiзiйної комiсiї
Голова наглядової
ради

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

Член правлiння
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї

MARTIN Pascal
Михайлик
Людмила
Микитiвна
Денисенко
Олександр
Петрович
GUTIERREZ
Alejandro
LARMANDE Jean
MONTRADE
Herve
Bongrain Europe
SAS
Саєнко Людмила
Сергiївна

Член наглядової
ради

Бабенко Свiтлана
Валерiївна

Член правлiння

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред’явника вані іменні пред'явник
а
7
8
9
0
0
0

АТ 9918381 31.03.2008 Воєвода
Мазовєцький 1, Польща

0

0

6
0

07АВ35407
НС 042652 30.01.1997
Ватутiнським МВ УМВС
України в Черкаськiй областi
НС 128536 24.07.1996
Звенигородським РВ УМВС
України в Черкаськiй областi

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

435 490 3
09
34

99,858

0

0

0

0

435 49
0 309
34

0

0

0

2 910

0,00066

2 910

0

0

0

435 493 2
54

99,85866

435 49
3 254

0

0

0

351014352
НС 442300 25.03.1998
Звенигородським РВ УМВС
України в Черкаськiй областi
НС 665983 22.10.1999
Шполянським РВ УМВС
України в Черкаськiй
областi6.1.4. Рiк народження
Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Бонгрен Європа САС

Код за
ЄДРПОУ
19918031
3

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

78220, Францiя, - р-н,
Вiрофле, вул. Рiессек,
42

435 493 5
40

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

Кількість
акцій
(шт.)

Усього

435 493 5
40

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,858
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,858

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

435 493 540

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

435 493 540

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

26.04.2013
0,0017
Дата складання протоколу реєстрацiйної комiсiї: 26.04.2013р.
Результати реєстрацiї: Зареєстровано акцiонерiв та представникiв акцiонерiв: 7
осiб; Вiдмовлено в реєстрацiї:
0; Кiлькiсть отриманих довiреностей (копiй
довiреностей): 0.
Кiлькiсть бюлетенiв: видано 112 бюлетенiв з кожного питання, поставленого на
голосування.
Кiлькiсть голосiв, якi належать особам, що зареєструвалися для участi у
загальних зборах, становить: 6095 голосiв, що складає 0,0017% вiдсоткiв вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для
проведення зборiв не досягнуто, збори не є правомочними.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства
за 2012 рiк.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. Затвердження висновку
Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк, затвердження
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
8. Вiдкликання та обрання членiв Виконавчого органу.
9. Затвердження аудиторської компанiї, що здiйснюватиме аудит товариства та
розмiр винагороди за проведення аудиту.
10. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом
закритого (приватного) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної
вартостi за рахунок додаткових внескiв.
11. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження
протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
12. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачається розмiщення
акцiй.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства (загальнi збори акцiонерiв
товариства,виконавчий орган, наглядова рада), якому надаються повноваження:
- затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного)
розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено
достроково);
- затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi законодавством строки результатiв закритого (приватного)
розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення,
або у разi невнесення (незатвердження) у становленнi законодавством строки змiн
до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Товариства з
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урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на
придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого
права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
14. Визначення вповноважених осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi та посада)
уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
- здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв,
перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв Товариства, на яких
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне)
розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства
рiшення;
- отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд
використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких
прийняте рiшення про розмiщення (разi, якщо це передбачено умовами
розмiщення акцiй);
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй.
15. Про затвердження проспекту емiсiй.
16. Про обов'язковий викуп Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв у зв'язку з
прийняттям рiшення про змiну розмiру статутного капiталу Товариства.
чергові
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

18.06.2013
99,3757
За результатами реєстрацiї на Зборах присутнi акцiонери та їх представники, якi
володiють 433 387 229 акцiями, що складає 99,3757% вiд їх загальної кiлькостi
голосуючих акцiй товариства та перевищує межу у 60% голосiв, встановлену
законодавством України та необхiдну для визначення кворуму Зборiв
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
Пiдсумки голосування: "За" - 433 387 229 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
2. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
Пiдсумки голосування: "За" - 433 387 229 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2012 рiк
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Пiдсумки голосування: "За" - 433 384 779 голосiв, що становить 99,9994 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 2450 голосiв, що становить 0,0006 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення з питання, поставленого на голосування: Затвердити звiт
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк
Пiдсумки голосування: "За" - 433 387 229 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення з питання, поставленого на голосування: Затвердити звiт
та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної
комiсiї.
Пiдсумки голосування: "За" - 433 387 229 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк, затвердження
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк
Пiдсумки голосування: "За" - 433 382 679 голосiв, що становить 99,9990% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 1050 голосiв, що становить 0,0002% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 3500 голосiв, що становить 0,0008% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування:
Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2012 рiк, затвердити розподiл
прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк: - В результатi господарської дiяльностi
за 2012 рiк, Компанiя отримала прибуток в розмiрi 9 252 тисяч гривень. Запропонувати Зборам акцiонерiв направити прибуток отриманий в 2012 роцi на
покриття збиткiв отриманих в минулих перiодах. - У зв'язку з направленням
прибутку, отриманого в 2012 роцi на покриття збиткiв минулих перiодiв запропонувати Зборам акцiонерiв дивiденди не виплачувати.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
Пiдсумки голосування: "За" вiдкликання голови Наглядової Ради Денисенка
Олександра Петровича - 433 387 229 голосiв, що становить 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах, "Проти" - 0 голосiв, що
становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах,
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб,
якi беруть участь у зборах.
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"За" вiдкликання члена Наглядової Ради Сивак Тетяни Вiкторiвни - 433 387 229
голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь
у зборах, "Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" вiдкликання члена Наглядової Ради Заболотньої Алли Iванiвни - 433 387 229
голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь
у зборах, "Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" вiдкликання члена Наглядової Ради Бонгрейн Європа САС - 433 387 229
голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь
у зборах, "Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Пiдсумки кумулятивного голосування:
"За" обрання голови Наглядової Ради Денисенка Олександра Петровича - 433 387
229 кумулятивних голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Проти" - 0 кумулятивних
голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах; "Утримались" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0
% вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" обрання члена Наглядової Ради Бонгрейн Європа САС (представник ПАССО
Ерiк) - 433 387 229 кумулятивних голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної
кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Проти" - 0
кумулятивних голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах,
"Утримались" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" обрання члена Наглядової Ради Бабенко Свiтлани Валерiївни - 433 387 229
кумулятивних голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Проти" - 0 кумулятивних
голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0 %
вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування:
Вiдкликати наступних членiв Наглядової ради: 1. Денисенко Олександр Петрович
- Голова Наглядової ради;
2. Сивак Тетяна Вiкторiвна - член Наглядової ради; 3. Заболотня Алла Iванiвна член Наглядової ради. 4. Бонгрейн Європа САС - член Наглядової ради.
Обрати Наглядову Раду у складi: 1. Денисенко Олександр Петрович 2. Бонгрейн
Європа САС (представник ПАССО Ерiк) 3. Бабенко Свiтлана Валерiївна
8. Вiдкликання та обрання членiв Виконавчого органу товариства
Результати голосування: "За" вiдкликання голови Правлiння Паскаля Мартiна 433 387 229 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах,
"Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" вiдкликання члена Правлiння Жана Лерманда - 433 387 229 голосiв, що
становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах,
"Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної
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кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" вiдкликання члена Правлiння Алехандро Гутiерреса - 433 387 229 голосiв, що
становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах,
"Проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi
беруть участь у зборах, "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Пiдсумки кумулятивного голосування:
"За" обрання голови Правлiння Паскаля Мартiна - 433 387 229 кумулятивних
голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Утримались" - 0
кумулятивних голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" обрання члена Правлiння Жана Лерманда - 433 387 229 кумулятивних
голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Утримались" - 0
кумулятивних голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi кумулятивних
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"За" обрання члена Правлiння Алехандро Гутiерреса - 433 387 229 кумулятивних
голосiв, що становить 33,3333 % вiд загальної кiлькостi кумулятивних голосiв
осiб, якi беруть участь у зборах
"Проти" - 0 кумулятивних голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi
кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "Утримались" - 0
кумулятивних голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi кумулятивних
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування:
Вiдкликати наступних членiв Виконавчого (Правлiння) органу: 1.Голову
Правлiння Паскаля Мартiна 2.Члена Правлiння Жана Лерманда 3.Члена
Правлiння Алехандро Гутiерреса Обрати Правлiння у складi: 1. Паскаль Мартiн 2.
Жан Лерманд 3. Алехандро Гутiеррес
9. Затвердження аудиторської компанiї, що здiйснюватиме аудит Товариства, та
розмiру винагороди за проведення аудиту
Пiдсумки голосування: "За" - 433 387 229 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв; "Проти" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування:
Затвердити аудиторськi фiрми ТОВ АФ "Фiнансовий адвокат" (м. Черкаси) та
ТОВ АФ "ПрайсуотерхаусКуперс" (м. Київ) у якостi незалежних аудиторiв
Товариства у 2013 роцi та доручити Генеральному директору Товариства укласти
контракти i встановити розмiр винагороди за проведення аудиту.

чергові

Вид загальних зборів
Дата проведення
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позачергові
X
11.09.2013

Кворум зборів
Опис

99,8588
За результатами реєстрацiї на Зборах присутнi акцiонери та їх представники, якi
володiють 435 494 195 акцiями, що складає 99,8588% вiд їх загальної кiлькостi
голосуючих акцiй та перевищує межу у 60% голосiв, встановлену законодавством
України та необхiдну для визначення кворуму Зборiв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
Пiдсумки голосування: "ЗА" - 435 494 195 голосiв, що становить 100 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
2. Обрання лiчильної комiсiї зборiв
Пiдсумки голосування: "ЗА" - 435 494 195 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу акцiонерного
товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Пiдсумки голосування: "ЗА" - 435 494 195 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте:
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування: 1.
Прийняти рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного
розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв. 2. Збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок
додаткових внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення простих iменних акцiй у
кiлькостi 952 445 880 (дев'ятсот п'ятдесят два мiльйони чотириста сорок п'ять
тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) штук iснуючої номiнальної вартостi 0,1 грн., загальною
номiнальною вартiстю 95 244 588,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв двiстi сорок
чотири тисячi п'ятсот вiсiмдесят вiсiм) гривень у бездокументарнiй формi
iснування для фiнансування поточних господарських потреб товариства в сумi 5
291 366 грн., повернення боргу по кредитним договорам в сумi 89 953 222 грн.
4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
Пiдсумки голосування: "ЗА" - 435 494 195 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування: 1.
Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй. 2. Затвердити рiшення про
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приватне розмiщення акцiй (додається). 3. Приватне розмiщення акцiй провести
виключно серед акцiонерiв Товариства.
5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб, яким надаються
вiдповiднi повноваження для органiзацiї та проведення приватного розмiщення
акцiй.
Пiдсумки голосування: "ЗА" - 435 494 195 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах
акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0,0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення прийняте.
Формулювання прийнятого рiшення з питання, поставленого на голосування: 1.
Визначити уповноваженим органом Товариства Наглядову раду та уповноважити
його щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту
емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на
запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї
повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв
приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного
розмiщення акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв,
внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке
рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на
придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному
друкованому органi. 2. Визначити уповноваженою особою щодо здiйснення
вiдповiдних дiй, пов'язаних з проведенням приватного розмiщення акцiй,
Генерального директора Марчака Збiгнєва та уповноважити його щодо:
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права
на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити
дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
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"Аудиторська фiрма "Фiнансовий
адвокат"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24412581
18005, Україна, Черкаська обл.,
Соснiвський р-н, м. Черкаси,
вул.Ленiна, 31/1
№ 4094

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
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Аудиторська палата України
13.12.2007
(0472)32-15-82
(0472)32-15-82
Аудиторськi послуги
Аудиторськi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС
(АУДИТ)"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21603903
01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Тургенєвська,38
0152
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 490-67-77
(044) 490-67-77
Аудиторськi послуги
Аудиторськi послуги.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
АВ № 581322
ДКЦПФР
25.05.2011
(044) 279-13-25
(044) 279-65-40
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку
депозитарна
дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв строк дiї лiцензiї до
19.09.2016р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БРОКБIЗНЕСБАНК"
Публічне акціонерне товариство
19357489
03057, Україна, - р-н, м. Київ,
пр.Перемоги, 41
АЕ № 263441
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 206-29-22
(044) 371-67-62
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи,
термiн
дiї
лiцензiї
необмежений.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Печерський р-н, м.
Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44
АД № 034421
НКЦПФР
05.03.2009
(044) 277-55-00
(044) 277-55-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку. Дата закiнчення
термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019 року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ДОБСОНКОНСАЛТИНГ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21681636
04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Татарська 7, офiс 89
№ 1909

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
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Аудиторська палата України
30.03.2001
(067) 328-45-13
(044) 492-79-47
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторськi послуги
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
02068, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Анни Ахматової, 23, кв. 96
№ 4374
Аудиторська палата України
23.09.2010
(044) 379-16-75
(044) 379-16-75
Аудиторськi послуги
Аудиторськi послуги.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
03.09.2010

Опис
19.05.2004

Опис
29.05.2002

Опис
20.07.1998

Опис
13.01.1998

Опис
21.03.1994

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
731/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000091342

ДКЦПФР

-

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
бездокумента арні іменні
98
рна іменна
Опис: Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.
Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився. Додаткової емiсiї не було.
281/1/04
ДКЦПФР
UA2300171004 Акція проста Документар
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
документарн
ні іменні
98
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась.Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.
252/1/02
ДКЦПФР
UA2300171004 Акція проста Документар
0,1
140 109 6 14 010 969,8
100
документарн
ні іменні
98
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
108/23/1/98
ЧТУ ДКЦПФР
Акція проста Документар
0,1
4 534 698
453 469,8
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
Акція проста Документар
0,1
4 534 698
453 469,8
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
4
Акція проста Документар
0,01
4 534 698
45 346,98
100
документарн
ні іменні
а іменна
29/1/98

Опис
03.09.2010

Опис
24.10.2013

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
731/1/10
ДКЦПФР
UA4000091342 Акція проста Бездокумент
0,1
436 109 6 43 610 969,8
100
бездокумента арні іменні
98
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився. Додаткової емiсiї не було. Дата реєстрацiї звiту - 03.04.2012р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
731/1/10 вiд 03.09.2010 року, видане ДКЦПФР ВАТ "ЗСК", вважати таким, що втратило чиннiсть.
159/1/2013НКЦПФР
UA4000091342 Акція проста Бездокумент
0,1
952 445 8
95 244 588
218,3959
Т
бездокумента арні іменні
80
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв не проводився.
Дата початку розмiщення - 01.01.2014р. Дата кiнца розмiщення - 29.01.2014р.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Звенигородський сироробний комбiнат розпочав свою роботу в 1933 роцi. Новий комбiнат
повнiстю зданий в експлуатацiю в 1982 роцi. В груднi 1993 року комбiнат був перетворений в
процесi приватизацiї в ВАТ "Звенигородський сироробний комбiнат". 27.01.2012 року
товариство змiнило органiзацiйно-правову форму на публiчне акцiонерне товариство.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ПАТ "ЗСК" не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i складається з таких структурних пiдроздiлiв: сирцех; - цех плавсирiв; - маслоцех; - цех сушiння; - котельна; компресорний цех; - складськi
примiщення; - електроцех; - гараж тощо
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 працiвникiв облiкового складу - 469 осiб.
Середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 59
осiб.
Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 осiб.
Фонд оплати працi - 24223,5 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 875,5 тис.грн.
Кадрова програма на пiдприємствi не передбачена.
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
Європейська Бiзнес Асоцiацiя (European Business Association) (EBA),
мiсцезнаходження - Андрiївський узвiз, 1 А, Київ, 04070, Україна;
опис дiяльностi об'єднання - дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв i пiдприємцiв;
функцiї об'єднання:
- Просування етичних та правових стандартiв ведення бiзнесу в Українi;
- Налагодження зв'язкiв мiж бiзнесовою та полiтичною спiльнотами;
- Представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в полiтичних колах для покращення дiлового
клiмату.
позицiї емiтента в структурi об'єднання - член Асоцiацiї.
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 не бере участi в спiльнiй дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
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установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" на 2013 рiк затверджена наказом вiд 06.03.2013 р. № 40.
У разi змiн нормативно - правових вимог, якi мали мiсце протягом звiтного року, облiкова
полiтика застосовувалась Пiдприємством у частинi, що не суперечить законодавству України.
Процедурнi питання порядку ведення облiку, що виникали у зв'язку iз змiнами в законодавствi,
регламентувались протягом року окремими роз'ясненнями.
Облiкова полiтика Пiдприємства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського
облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються для складання та подання
фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя
застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки
облiкової iнформацiї та документообiгу.
Облiкова полiтика Пiдприємства будується у вiдповiдностi вимог Закону України " Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996, Положень
(
Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнфiну України, внутрiшнiми
нормативними документами ПАТ "ЗСК" , що визначають порядок здiйснення операцiй з
рiзними фiнансовими iнструментами.
Обрана Пiдприємством облiкова полiтика:
забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
закрiплює правила та процедури прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового та
податкового облiку;
забезпечує встановлення контролю здiйснення операцiй;
затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї
встановлює правила документообiгу.
Протягом 2013 року облiкова полiтика Пiдприємства не змiнювалась.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких протягом
року є обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих
операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" базується на складових мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi,
нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу,
перевагах змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Пiдприємство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку,
крiм випадкiв iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей
балансу, як правило, використовується постiйно з року в рiк.
Облiкова полiтика ПАТ " ЗСК" базується на основних принципах бухгалтерського облiку
та дотримується таких основних критерiїв як:
наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок
поточного звiтного перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду;
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повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi ,
тобто усi господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без
будь - яких виняткiв;
обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не занижуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не завищуватимуться;
прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття
у звiтностi фактiв господарської дiяльностi виходячи не тiльки з правовї норми, але i з
економiчного змiсту фактiв та умов господарювання;
несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам
за рахунками синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв
бухгалтерської звiтностi даним синтетичного та аналiтичного облiку;
рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку,
виходячи з умов господарської дiяльностi пiдприємства;
вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для
користувачiв, достовiрно вiдображають операцiї, уникають двозначностi в вiдображеннi позицiї
пiдприємства Необхiднi пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звiтiв.;
суттєвiсть - у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iнформацiя, корисна для
прийняття рiшень керiвництвом,
своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку;
послiдовнiсть - постiйне ( iз року в рiк) застосування пiдприємством облiкової полiтики;
активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають
переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення, Iнструкцiї, та iншi нормативнi документи ПАТ "
ЗСК" , якi регламентують рiзнi сфери дiяльностi , є невiд ємною частиною Облiкової полiтики.
Основними складовими облiкової полiтики є:
Внутрiшнiй план рахункiв бухгалтерського облiку;
Положення про документообiг;
Положення про здiйснення касових операцiй;
Положення про порядок супроводження та облiк дебiторської заборгованостi, визначення
закриття та формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть.
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
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Пiдприємство виробляє такi види продукцiї:сир твердий сичужний, сир плавлений, сир
кисломолочний, масло тваринне, суху знежирену сироватку тощо. Основним видам продукцiї є
твердий сир, який виробляється в асортиментi: Росiйський, Звенигородський, плавленi сири iз
смаковими добавками тощо.
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
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Станом на 31.12.2012 року вартiсть активiв Товариства складає 158
615тис.грн., тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2013 року
вважається правочин, якщо його сума перевищує 15 816,5тис.грн.
Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного
товариства, повинно прийматися Наглядовою радою Товариства.
Твердження управлiнського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних
правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013року, було здiйснено вiдповiдно вимогам
чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
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
Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно з п.10
П(С)БО № 2 "Баланс".
Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно з п.10
П(С)БО № 2 "Баланс".
В наявностi власних основних засобiв по первиннiй вартостi - 128422,0 тис. грн., орендованих
основних засобiв не має. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10 "Основнi засоби"
вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби"
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству та
ведеться з застосуванням типових форм первинного облiку, затверджених Наказом
Держкомстату України вiд 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної
статистичної звiтностi iз статистики основних засобiв" та Iнструкцiї про порядок її складання.
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Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Переоцiнка основних
засобiв в звiтному перiодi не проводилась.
Амортизацiйнi вiдрахування визначались у вiдповiдностi зi ст. 145.1 ПК та згiдно наказу про
облiкову полiтику пiдприємства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Якiсть молочної сировини все ще залишається на середньому рiвнi для виготовлення продукцiї,
яка б могла конкурувати з зарубiжними аналогами.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Акцiонер, який володiє контрольним пакетом акцiй, не дав згоди на розголошення iнформацiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основним принципом фiнансування дiяльностi пiдприємства є госпрозрахунок, але при
недостатностi власних коштiв можливе залучення стороннiх коштiв (банкiвськi кредити,
кредитнi лiнiї, лiзинг тощо). Можливими шляхами покращення лiквiдностi пiдприємства є
пiдвищення частки високолiквiдних активiв (зниження дебiторської заборгованостi), а також
зниження обсягiв залучених кредитiв и кредиторської заборгованостi).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо укладенних товаристом договорiв є комерцiйною таємницею її розкриття може
негативно вплинути на конкурентно спроможнiсть товариства.
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)
1. Розширення асортименту продукцiї пiд торговою маркою "Звени Гора". 2. Досягнення
високого технiчного та технологiчного рiвня виробництва. 3. Забезпечення високого рiвня якостi
та безпеки продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в 2013 роцi не проводились.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Згоди на розголошення вiдомостей щодо судових справ не отримано.
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
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довільній формі
За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. Товариство отримало 58 тис.
чистого збитку. Сума чистих активiв протягом аналiзованого перiоду бiльша , нiж сума
статутного капiталу Товариства. Цi умови вказують на здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
65 112
68 750
23 350
23 442
37 671
39 323
3 595
5 571
496
414
188

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

169

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
65 112
68 750
23 350
23 442
37 671
39 323
3 595
5 571
496
414
188

169

181
166
0
0
181
166
7
3
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 300
68 919
0
0
65 300
68 919
Основнi засоби використовуються за власними вимогами, орендованих
основних засобiв на пiдприємствi немає.
На балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби
врахованi за залишковою вартiстю на суму 68919 тис.грн. (первiсна
вартiсть складає 128422 тис. грн., знос складає 59503 тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
139 263
44 212
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
43 611
43 611
Скоригований статутний капітал
43 611
43 611
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та П(с)БО №2 "Баланс", затверджений
наказом Мiнфiна України 31.03.99 №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося
за формулою: Чистi активи+оборотнi активи+витрати майбутнiх перiодiв-довгостроковi
зобов"язання- поточнi зобов"язання -забеспечення наступних виплат i платежiв-доходи
майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв дорiвнює 139263 тис.грн., що свiдчить про високий рiвень
фiнансової стiйкостi Товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
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Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 739

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
23 447
X
X
X
25 186
X
X
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
складає - 18749.0 тис. грн., з одержаних авансiв - 332,0
тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 637,0 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється
згiдно критерiїв П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облiк зобов'язань
вiдображається за сумою їх погашення. Iншi довгостроковi
фiнансовi зобов'язання складають - 0,0 тис.грн.. Довгостроковi
забезпечення виплат персоналу - 817,0 тис. грн.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4

5
6

7

Основні
види
продукції
2
Масло
вершкове
Сир твердий
Сир
плавлений
Сир
кисломолочн
ий
Суха
сироватка
Сухе
знежирене
молоко
Iмпортна
продукцiя

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
510,7 т.

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
180,5 т.
8040,5
2,8

4
22472,4

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
6,9

4179,1 т.
1473,3 т.

200443,3
59112,8

61,9
18,3

3972,4 т.
1476,3 т.

188955,7
47702,8

64,7
16,3

559,2 т.

17373,9

5,4

473,1 т.

14694,6

5

2046,1 т.

20022,3

6,2

1996,5 т.

19539,1

6,7

116,8 т.

4218,1

1,3

44,5 т.

1344,1

0,5

0

0

0

117,7 т.

11680,5

4

у грошовій формі
(тис.грн)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

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

2
Сировина
Основнi матерiали
Допомiжнi матерiали
Тара
Паливо, енергiя
Основна, додаткова зарплата
Нарахування на зарплату
Технiчнi витрати
Амортизацiя
Адмiнiстративнi
Комерцiйнi

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
59,1
2,3
0,7
4
4,8
1,5
0,6
4
1,7
5,4
15,9

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

1
22.03.2013
17.05.2013
18.06.2013
08.08.2013
11.09.2013

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
25.03.2013
23.05.2013
19.06.2013
08.08.2013
12.09.2013

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
3
1
2
2012
2
0
3
2011
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
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Депозитарна установа
Інше
немає
(запишіть)

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
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
немає
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X

X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
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(осіб)
3
2
0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1
2
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
немає
(запишіть)
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
немає
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
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Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
немає
(запишіть)

X

X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
так
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
ні
ні
так
майнової відповідальності членів
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виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
так
так
ні
ні
так
акціонерів, які
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володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

так

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
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Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
немає
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
немає
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
немає
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
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Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
немає

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
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11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Емконаудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит"
37153128
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02068, м. Київ, вул. Анни
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Ахматової, 23, кв. 96
аудитора
№ 4374, 23.09.2010
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
" ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
станом на 31 грудня 2013року
Для надання:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Власникам цiнних паперiв,
Управлiнському персоналу
Публiчного акцiонерного товариства
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ".
Код ЄДРПОУ- 00447818
Мiсцезнаходження товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка,
вулиця Карла Маркса, будинок 35А
Дата державної реєстрацiї: 22.09.1995р.
Види дiяльностi за КВЕД-2010:
10.51 Перероблення молока, виробництва масла та сиру;
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46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товари широкого асортименту;
46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та
жирами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами..
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає на 31.12.2013 р. - 469 чол.
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та
фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2013 роцi були:
Генеральний директор - Збiгнєв Марчак;
Головний бухгалтер - Михайлик Людмила Микитiвна.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ", (далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня
2013 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному
законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства
включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт про рух
грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013
року (далi - фiнансова звiтнiсть), стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової
полiтики, iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку
фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства. Перевiрена фiнансова
звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю суб'єкта
господарювання, складеною за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(далi - МСФЗ), у розумiннi МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi", у якiй суб'єкт господарювання застосовує
МСФЗ i при цьому чiтко та беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi
вiдповiднiсть МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк та складання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Звiтнiсть за
форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади
України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2013 рiк та на основi
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi складена Товариством вперше. За
2012 рiк Товариством в рамках переходу компанiї до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi складалась попередня фiнансова звiтнiсть.
Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився
31.12.2013р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi
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та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема МСА 700 "Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення
ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi
на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi на пiдставiсудження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим
принципам, що є загальноприйнятими в Українi.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi
аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у
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пояснювальному параграфi, фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" станом на
31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати за 2013 рiк у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй
облiковiй полiтицi.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що оцiнка деяких статей
фiнансової звiтностi не вiдповiдає вимогам МСФЗ, зокрема не здiйснювалась
оцiнка справедливої вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв та не
встановлювалась вiдповiднiсть залишкової вартостi основних засобiв та
нематерiальних активiв справедливiй вартостi на дату складання звiтностi.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань
Товариства станом на 31.12.2013 року, однак за допомогою здiйснення iнших
аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та
зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi Товариства станом на 31.12.2013
року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2013 року отримало чистi
збитки в сумi 58 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2012 роцi Товариство
отримало чистий прибуток у розмiрi 9252 тис. грн., а в 2011 роцi отриманi чистi
збитки 2374 тис. грн. Сума чистих активiв протягом аналiзованого перiоду
бiльша, нiж сума статутного капiталу Товариства. Цi умови вказують на
здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Iнформацiя про цiннi папери емiтента:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, реєстрацiйний №4, дата
реєстрацiї 21.03.1994, видане Черкаським обласним фiнансовим управлiнням,
номiнальна вартiсть - 1 (одна) копiйка, кiлькiсть простих iменних акцiй - 4534698
(чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот дев'яносто вiсiм) штук,
загальна сума випуску 45346, 98 (сорок п'ять тисяч триста сорок шiсть гривень
дев'яносто вiсiм копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування акцiй у
свiдоцтвi про реєстрацiю випуску цiнних паперiв не зазначена.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, реєстрацiйний №29/1/98, дата
реєстрацiї 13.01.1998, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, номiнальна вартiсть - 10 (десять) копiйок, кiлькiсть простих
iменних акцiй - 4 534 698 (чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi
шiстсот дев'яносто вiсiм) штук, загальна сума випуску 453 469, 80 (чотириста
п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят копiйок),
форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування - документарна.
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Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, реєстрацiйний №108/23/1/98,
дата реєстрацiї 20.07.1998, видане Черкаським територiальним управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, номiнальна вартiсть - 10
(десять) копiйок, кiлькiсть простих iменних акцiй - 4 534 698 (чотири мiльйони
п'ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот дев'яносто вiсiм) штук, загальна сума
випуску 4 534 698 (чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот
дев'яносто вiсiм) гривень, форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування документарна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, реєстрацiйний №252/1/02,
дата реєстрацiї 29.05.2002, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, номiнальна вартiсть - 10 (десять) копiйок, кiлькiсть простих
iменних акцiй - 140 109 698 (сто сорок мiльйонiв сто дев'ять тисяч шiстсот
дев'яносто вiсiм) штук, загальна сума випуску 14 010 969 грн. 80 коп.
(чотирнадцять мiльйонiв десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень
вiсiмдесят копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування документарна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №281/1/04, дата реєстрацiї
19.05.2004, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
номiнальна вартiсть - 10 (десять) копiйок, кiлькiсть простих iменних акцiй - 436
109 698 (чотириста тридцять шiсть мiльйонiв сто дев'ять тисяч шiстсот
дев'яносто вiсiм) штук, загальна сума випуску 43 610 969 грн. 80 коп. (сорок три
мiльйони шiстсот десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят
копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування - документарна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №731/1/10, дата реєстрацiї 03.09.2010,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, номiнальна
вартiсть - 10 (десять) копiйок, кiлькiсть простих iменних акцiй - 436109698
(чотириста тридцять шiсть мiльйонiв сто дев'ять тисяч шiстсот дев'яносто вiсiм)
штук, загальна сума випуску 43610969 грн. 80 коп. (сорок три мiльйони шiстсот
десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят копiйок), форма
випуску - iменнi акцiї, форма iснування - бездокументарна;
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №731/1/10, дата реєстрацiї 03.09.2010,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 06.04.2012,
номiнальна вартiсть - 10 (десять) копiйок, кiлькiсть простих iменних акцiй 436109698 (чотириста тридцять шiсть мiльйонiв сто дев'ять тисяч шiстсот
дев'яносто вiсiм) штук, загальна сума випуску 43610969 грн. 80 коп. (сорок три
мiльйони шiстсот десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят
копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування - бездокументарна
Тимчасове реєстрацiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 24
жовтня 2013 р., реєстрац. № 159/1/2013-Т, видане Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, номiнальна вартiсть 1 акцiї - 10 (десять)
копiйок, кiлькiсть прости iменних акцiй 952 445 880 (дев'ятсот п'ятдесят два
мiльйони чотириста сорок п'ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) штук, загальна сума
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випуску 95 244 588 (дев'яносто п'ять мiльйонiв двiстi сорок чотири тисячi п'ятсот
вiсiмдесят вiсiм) грн. 00 коп.
Внесення грошових коштiв на поточний рахунок, в якостi внеску до статутного
капiталу, що пiдтверджується наступними документами:
- Банкiвська виписка вiд 27.11.2013 р. та СВIФТ-повiдомлення
№GE2013112731566D вiд 27.11.2013 р. внесено 8 987 211,00 євро вiд Бонгрейн
Європ САС.
Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i
результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому
грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх
вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного
запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в
автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Товариства згiдно з
МСФЗ.
В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення
органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи.
Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" в 2013 роцi об?рунтована
Наказом №40 вiд 06.03.2013року "Про облiкову полiтику пiдприємства на 2013
рiк". Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та
власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Пiд час перевiрки наданих форм фiнансової звiтностi, аудитором встановлено,
що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним
реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi
показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих
статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку
вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з
01.01.2013 року по 31.12.2013року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi
в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в
цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996ХIV зi змiнами i доповненнями, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в
поточнiй редакцiї вiд 01.01.2012 року та iнших законодавчих та нормативно -
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правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.
Датою переходу Товариства на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012року.
На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.
Валюту балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" станом на 31 грудня 2013
року в сумi 164 449 тис.грн. пiдтверджую.
Визначення вартостi чистих активiв:
(Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004року № 485)
Станом на 31.12.2013 року Чистi активи Товариства становлять 139 263тис.грн.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
разом з фiнансовою звiтнiстю.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2013 року, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.
Виконання значних правочинiв
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства")
Станом на 31.12.2012 року вартiсть активiв Товариства складає 158 615тис.грн.,
тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2013
року вважається правочин, якщо його сума перевищує 15 816,5тис.грн.
Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, повинно
прийматися Наглядовою радою Товариства.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що
виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня
2013року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх
суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану
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корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на
повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння
Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили
нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження
управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели
iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього
контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних
з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському
висновку.
Аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2013року.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
1)
Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
2)
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк;
Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01
сiчня 2013року та на 31 грудня 2013року та їх нормативнi значення наведенi в
таблицi:
Показники фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
№
з/п Показник Значення показника на 01.01.2013 р.
Значення показника
на 31.12.2013 р. Нормативне значення показника
1
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,24 0,22 бiльше 0
2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
3,58 3,69 бiльше 1
3
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
0,28 0,84
бiльше 0,5
4
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 2,59 0,18 менше 1
За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року Товариство
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отримало 58 тис. грн. чистого збитку.
Станом на 31.12.2013 року Чистi активи Товариства становлять 139 263 тис. грн.,
що свiдчить про високий рiвень фiнансової стiйкостi Товариства.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних
зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена
негайно. Станом на 31.12.2013 року дорiвнює 0,22, що вiдповiдає нормативному
значенню даного показника.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення
оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть
ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2013 року коефiцiєнт дорiвнює 3,69, що
вiдповiдає нормативному значенню.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу
власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть.
Станом на 31.12.2013 року складає 0,84, що вiдповiдає нормативному значенню
i свiдчить про те, що Товариство є незалежним з фiнансової точки зору.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як
спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть
пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2013року коефiцiєнт
становить 0,18, що задовольняє нормативному значенню i свiдчить про
фiнансову стiйкiсть пiдприємства.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 021 вiд 25.02.2014 року.
Початок аудиту - 25.02.2014 року, кiнець - 01.04.2014 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010
року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для
листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 379-16-74;
Аудитор
____________________________________
Проскура К.П.
(24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням
Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р. Дiйсний до 24.12.2014 р.)
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Директор ТОВ "Емкон-Аудит" ____________________________________
Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України
рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до
29.04.2015 р.)
Дата аудиторського звiту
року

"01" квiтня 2014

Генеральний директор ПАТ "ЗСК"

Крилов А.Ю.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00447818

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 469
Адреса, телефон: 20200 м.Звенигородка, вул. Карла Маркса, 35-А, 0(4740) 2-28-22
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 31.12.2013 p.
Форма №1
Код
рядка

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
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2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

57
534
( 477 )
6 619
65 300
118 013
( 52 713 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 340
2 150
( 810 )
3 761
68 919
128 422
( 59 503 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
1 054
0
0
0

0
0
488
0
0
0

фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1090
1095

0
73 030

0
74 508

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

33 831
9 719
0
23 819
293
0
0
0

36 678
10 113
0
26 087
478
0
0
0

1125

38 594

39 282

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

5 998
45
0
0
0
232
0
5 851
3
5 848
0
0

3 044
4 768
3 416
0
0
291
0
5 475
1
5 474
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 034
85 585

0
0
0
0
403
89 941

1200

0

0

1300

158 615

164 449
На кінець
звітного
періоду
4
138 720
95 109
0
10 787
0
0
1 010
-11 254

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

43 611
0
0
10 787
0
0
1 010
-11 196

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
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Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Вилучений капітал
1430
(0)
(0)
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
44 212
139 263
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
89 566
0
Довгострокові забезпечення
1520
942
817
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
817
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
90 508
817
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
17 824
18 749
розрахунками з бюджетом
1620
2 516
1 739
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
925
856
розрахунками з оплати праці
1630
1 859
2 056
одержаними авансами
1635
3
332
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
768
637
Усього за розділом IІІ
1695
23 895
24 369
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
158 615
164 449
Примітки: Товариство станом на 31.12.2013року не має орендованих основних засобiв.
Отже, знос основних засобiв складає 46,3 %, отже на кiнець 2013 року замортизовано 46,3 % вартостi
основних засобiв. Дане значення показника є допустимим, хоч рiвень зносу є достатньо високим.
Станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 1340тис.грн.
Станом на 31.12.2013 року вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй пiдприємства складала 3761
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тис. грн., за 2013 рiк вiдбулось зменшення на 2858тис.грн.
На кiнець 2013 року вiдстроченi податковi активи у Товариства складають 448тис.грн.
Станом на 31.12.13 року вартiсть запасiв складає 36 678тис.грн., та має наступну структуру: Виробничi
запаси: 10 113тис.грн. Готова продукцiя: 26 087тис.грн. Товари: 478тис.грн.
Станом на 31.12.13 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (чиста
реалiзацiйна вартiсть) складає 39 282тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.13 року складає 3
044тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.13року складає 4768тис.грн. (в
тому числi за авансовими внесками з податку на прибуток - 3416тис.грн.).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.13року складає 291тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв визначено в розмiрi 1129тис.грн.
Станом на 31.12.13року iншi оборотнi активи складають 403тис.грн.
Станом на 31.12.13 року сума зобов'язань Товариства складала 25 186тис.грн., в т.ч.:
Довгостроковi зобов'язання в сумi 817тис.грн., складаються з:
-Довгостроковi забезпечення виплат персоналу - 817тис.грн.
Поточнi зобов'язання у сумi 24 369тис.грн., складаються з:
-Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 18 749тис.грн.
-Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 1 739тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 856тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 2 056тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 332тис.грн.
-Iншi поточнi зобов'язання: 637тис.грн.

Керівник

Андрiй Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
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2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

313 913

286 035

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 240 759 )
(0)

( 210 940 )
(0)

2090

73 154

75 095

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 831

0
0
0
1 553

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 16 544 )
( 48 523 )
( 8 733 )

( 13 081 )
( 38 361 )
( 9 110 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 185

16 096

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
11 791
0
( 519 )
(0)
( 10 613 )
0

0
8 516
0
( 451 )
(0)
( 9 322 )
0

2290

1 844

14 839

2295
2300

(0)
-1 902

(0)
-5 587

2305

0

0

2350

0

9 252

2355

( 58 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Назва статті

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-58

0
9 252

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
218 023
Витрати на оплату праці
2505
28 409
Відрахування на соціальні заходи
2510
9 423
Амортизація
2515
9 324
Інші операційні витрати
2520
49 380
Разом
2550
314 559
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
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Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
1 387 202 152

За аналогічний
період
попереднього
року
4
191 947
23 348
8 757
8 167
39 273
271 492
За аналогічний
період
попереднього
року
4
436 109 698

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
1 387 202 152
436 109 698
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,034030
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,034030
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Доходи, отриманi Товариством за рiк, що закiнчився 31.12.13року складаються з:
Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ): 313 913тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи: 1 831тис.грн.
Iншi доходи: 11 791тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складає 240
759тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складають 16544тис.грн.
Витрати на збут за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складають 48 523тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 8 733тис.грн.
Фiнансовi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 519тис.грн.
Iншi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 10 613тис.грн.
Iнший сукупний дохiд у Товариства вiдсутнiй.
Операцiйнi витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.13року мають наступну структуру:
Матерiальнi витрати: 218 023тис.грн.
Витрати на оплату працi: 28 409тис.грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи: 9 423тис.грн.
Амортизацiя: 9 324тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати: 49 380тис.грн.
Разом операцiйнi витрати: 314 559тис.грн.
Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк становлять 1 902тис.грн.
Протягом аналiзованого перiоду пiдприємство отримало чистi збитки у сумi 58 тис.грн.

Керівник

Андрiй Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3
Код
рядка

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
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Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

356 300
0
0
0
0
2 824
0

322 421
0
0
0
0
1 652
0

3025

125

16

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
5 676

0
0
0
0
0
4 202

3100
3105
3110
3115
3116

( 299 392 )
( 22 824 )
( 9 513 )
( 25 951 )
( 7 105 )

( 257 283 )
( 19 181 )
( 8 597 )
( 29 691 )
( 5 271 )

3117

( 14 178 )

( 20 642 )

3118

( 4 668 )

( 3 778 )

3135
3140
3145

(0)
( 30 )
(0)

(0)
( 25 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 832 )
5 383

(0)
( 1 355 )
12 159

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
необоротних активів
3205
222
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
необоротних активів
3260
( 9 903 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
3295
-9 681
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
97 316
Отримання позик
3305
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
Погашення позик
3350
( 92 533 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 1 141 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
3395
3 642
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-656
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
5 851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
280
Залишок коштів на кінець року
3415
5 475
Примітки: Станом на 31.12.13 року грошовi кошти складають 5475тис.грн, в тому числi:
Грошi та рахунках в банках: 5474тис.грн.
Готiвка: 1тис.грн.
Керівник

Андрiй Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик
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0
155
0
0
0
0
0
0
(0)
( 10 888 )
(0)
(0)
(0)
( 2 445 )
-13 178

0
0
0
0
(0)
( 428 )
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
-428
-1 447
7 446
-148
5 851

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

00447818

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
43 611
0

4
0
0

5
10 787
0

6
1 010
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-11 196
0

4010
4090
4095

0
0
43 611

0
0
0

0
0
10 787

0
0
1 010

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
44 212
0

0
0
-11 196

0
0
0

0
0
0

0
0
44 212

0

-58

0

0

-58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
95 109
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
95 109
0
0
0
-58
Разом змін у капіталі
4300
138 720
0
10 787
1 010
-11 254
Залишок на кінець року
Примітки: Станом на 31.12.13 року власний капiтал складає 139 263 тис.грн. (84,7 % валюти балансу). За рiк, що
збiльшення суми власного капiталу на 95 051тис.грн., за рахунок збiльшення суми статутного капiталу.
Станом на 31.12.13року Власний капiтал має наступну структуру:
Статутний капiтал: 138 720тис.грн.
Внески до незареєстрованого статутного капiталу: 95 109тис.грн.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
95 051
0
0
139 263
закiнчився 31.12.13 року вiдбулось

Додатковий капiтал: 10 787тис.грн.
Резервний капiтал: 1 010тис.грн.
Непокритi збитки: (11 254)тис.грн.
Керівник

Андрiй Крилов

Головний бухгалтер

Л.М. Михайлик

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ"
Примiтки до Форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" станом на 31.12.2013року:
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi
товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до
вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом
мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94року. Згiдно наказу № 144 вiд 09.10.2013 року
iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, проводилась станом на
30.10.2013року.
Облiк основних засобiв та їх зносу:
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS)
16 "Основнi засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013року. За сiчень-грудень
2013 року. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть
основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення.
Станом на 31.12.13року є наступнi групи основних засобiв:
Групи нематерiальних активiв
Рядок Залишок
на початок року
Надiйш-ло за рiк
Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Залишок
на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопи-чена аморти-зацiя
пичена аморти-зацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопи-чена аморти-зацiя
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
39561 15954
Машини та обладнання
2
70530 32858
Транспортнi засоби 3
8754 5161 3121
Iнструменти, прилади, iнвентар 4
887
Iншi основнi засоби 5
17
17
Разом 6
118013
52713 12695 2286

первiсна (переоцi-нена) вартiсть

Нако-

1

37825 14827 1736

1667

7832
1909
390

376
1909
6

2201

8991

291
1144
1

6091
9966
1
17
128422

77986 38658
4396
89
892 478
17
59503

Товариство станом на 31.12.2013року не має орендованих основних засобiв.
Отже, знос основних засобiв складає 46,3 %, отже на кiнець 2013 року замортизовано 46,3 %
вартостi основних засобiв. Дане значення показника є допустимим, хоч рiвень зносу є достатньо
високим.
Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
Облiк нематерiальних активiв Товариства станом на 31.12.2013року, ведеться вiдповiдно до
критерiїв, встановлених МСФЗ (IAS) 38"Нематерiальнi активи", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка
дiяла на 31.12.2013 року.
Станом на 31.12.2013 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 1340тис.грн.
Iнформацiя про залишки та рух нематерiальних активiв приведена нижче:
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Групи нематерiальних активiв
Рядок Залишок
на початок року
Надiйш-ло за рiк
Вибуло за рiк Нараховано
Залишок
на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопи-чена аморти-зацiя
пичена аморти-зацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопи-чена аморти-зацiя
Права користування природними ресурсами
57
9
Iншi нематерiальнi активи 2
481 476
Разом 3
534 477 1616

амортизацiї

за

рiк

первiсна (переоцi-нена) вартiсть

Нако-

1

53

1

8

1612
333

2150

810

4
325

2093

801

Нематерiальнi активи облiковують по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з урахуванням
нарахованого зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну корисного
використання нематерiального активу. Термiн корисного використання встановлюється згiдно
правовстановлюючих документiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв в Товариствi
визнана на рiвнi нульового значення.
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй
Станом на 31.12.2013 року вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй пiдприємства складала
3761 тис. грн., за 2013 рiк вiдбулось зменшення на 2858тис.грн.
Данi про залишки та рух незавершених капiтальних iнвестицiй наведено нижче:
Найменування показника Рядок 2012 рiк
Капiтальне будiвництво
1
4059 2413
Придбання (виготовлення) основних засобiв
Разом 3
6619 3761

2013 рiк
2

2560

1348

Облiк вiдстрочених податкових активiв
Облiк вiдстрочених податкiв здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 17 "Податки на прибуток", згiдно
з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 року. На кiнець 2013 року вiдстроченi податковi
активи у Товариства складають 448тис.грн. Балансова оцiнка вiдстрочених податкових активiв
сформувалась в результатi впливу вiдмiнностi розмiрiв бухгалтерських та податкових баз
наступних активiв i зобов'язань:
Стаття балансу
Балансова оцiнка
Податкова база
Тимчасова
рiзниця
ВПА рах.17 (гр.4*18%
ВПЗ рах. 54 (гр.4*18%)
1
2
3
4
5
6
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв
810 776 34
X
Залишкова вартiсть основних засобiв
59503
61055 -1552 279 Х
Резерв сумнiвних боргiв
941 0
941 169 Х
Витрати майбутнiх 559 0
559 Х
101
Забезпечення гарантiйних зобов'язань
817 0
817 147 Х
Всього розгорнуто
595 107
Вiдстроченi податковi активи на 31.12.13 р.
488
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Облiк запасiв
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi
визначається на пiдставi методу середньозваженої собiвартостi. Облiк запасiв здiйснюється
згiдно вимог МСФЗ 2 "Запаси", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 року.
Станом на 31.12.13 року вартiсть запасiв складає 36 678тис.грн., та має наступну структуру:
Виробничi запаси: 10 113тис.грн.
Готова продукцiя: 26 087тис.грн.
Товари: 478тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в звiтi про фiнансовий стан за чистою реалiзацiйною
вартiстю, яка визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю дебiторської заборгованостi та
резервом сумнiвних боргiв.
Станом на 31.12.13 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
(чиста реалiзацiйна вартiсть) складає 39 282тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.13 року
складає 3 044тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.13року складає
4768тис.грн. (в тому числi за авансовими внесками з податку на прибуток - 3416тис.грн.).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.13року складає 291тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв визначено в розмiрi 1129тис.грн. Для розрахунку резерву сумнiвних
боргiв дебiторська заборгованiсть подiлена за термiнами погашення на наступнi групи:
Найменування показника Всього 2012 рiк
у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв Всього 2013 рiк
мiсяцiв
вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 40185 38848 1295
42

до 12

39282 38222 104

956
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 232

-

232

291

-

291

Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004року №637.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi встановлений в сумi 75тис.грн.
Станом на 31.12.13 року грошовi кошти складають 5475тис.грн, в тому числi:
Грошi та рахунках в банках: 5474тис.грн.
Готiвка: 1тис.грн.
Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.13року iншi оборотнi активи складають 403тис.грн. (податковi зобов'язання за
авансами, отриманими з ПДВ).
Облiк зобов'язань i забезпечень
Зобов'язання визнається у фiнансовiй звiтностi, якщо його оцiнка може бути достовiрно
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визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його
непогашення.
Станом на 31.12.13 року сума зобов'язань Товариства складала 25 186тис.грн., в т.ч.:
Довгостроковi зобов'язання в сумi 817тис.грн., складаються з:
-Довгостроковi забезпечення виплат персоналу - 817тис.грн.
Поточнi зобов'язання у сумi 24 369тис.грн., складаються з:
-Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 18 749тис.грн.
-Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 1 739тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 856тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 2 056тис.грн.
-Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 332тис.грн.
-Iншi поточнi зобов'язання: 637тис.грн.
Облiк власного капiталу
Станом на 31.12.13 року власний капiтал складає 139 263 тис.грн. (84,7 % валюти балансу). За
рiк, що закiнчився 31.12.13 року вiдбулось збiльшення суми власного капiталу на 95 051тис.грн.,
за рахунок збiльшення суми статутного капiталу.
Станом на 31.12.13року Власний капiтал має наступну структуру:
Статутний капiтал: 138 720тис.грн.
Внески до незареєстрованого статутного капiталу: 95 109тис.грн.
Додатковий капiтал: 10 787тис.грн.
Резервний капiтал: 1 010тис.грн.
Непокритi збитки: (11 254)тис.грн.
Статутний капiтал подiлено на 436 109 698 (чотириста тридцять шiсть мiльйонiв сто дев'ять
тисяч шiстсот дев'яносто вiсiм) штук, номiнальною вартiстю 0,10 грн. на суму 43 610 969 грн. 80
коп. (сорок три мiльйони шiстсот десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят
копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування - бездокументарна.
Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв власниками простих
iменних акцiй є фiзичнi та юридичнi особи в кiлькостi 2579.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - юридична особа
Бонгрен Європ САС, iдентифiкацiйний номер 351 014 352, управлiнський номер 1991 В 03139,
дата реєстрацiї 23.12.1991р., мiсцезнаходження - 78220, Францiя, м.Вiрофле, вул.Рiессек, 42, яка
сукупно володiє 99,8579% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.
Виплата дивiдендiв за рiк, що закiнчився 31.12.2013р. не здiйснювалась.
Викупу власних акцiй за рiк, що закiнчився 31.12.2013р. не було.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 11.09.2013 р. (Протокол вiд
11.09.2013 р.) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу на суму 95
244 588,0 грн. шляхом додаткового випуску та розмiщення 952 445 880 штук простих iменних
акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,1 грн. у бездокументарнiй формi. Тимчасове реєстрацiйне
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 24 жовтня 2013 р., реєстрацiйний № 159/1/2013Т.
Протягом аналiзованого перiоду пiдприємство отримало чистi збитки у сумi 58 тис.грн.

Примiтки до Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" за 2013 рiк
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi є реальними.
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Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi
ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може
бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення
економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з даною операцiєю, можуть бути
достовiрно визначенi.
Метою дiяльностi Товариства забезпечення споживчого ринку широким асортиментом
продукцiї на основi переробки молока, в тому числi рiзноманiтними видами сиру та продуктiв з
використанням рослинних жирiв.
Доходи, отриманi Товариством за рiк, що закiнчився 31.12.13року складаються з:
Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ): 313 913тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи: 1 831тис.грн.
Iншi доходи: 11 791тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складає 240
759тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складають 16544тис.грн.
Витрати на збут за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013 року складають 48 523тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 8 733тис.грн.
Фiнансовi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 519тис.грн.
Iншi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 10 613тис.грн.
Iнший сукупний дохiд у Товариства вiдсутнiй.
Операцiйнi витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.13року мають наступну структуру:
Матерiальнi витрати: 218 023тис.грн.
Витрати на оплату працi: 28 409тис.грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи: 9 423тис.грн.
Амортизацiя: 9 324тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати: 49 380тис.грн.
Аналiз доходiв та витрат Товариства та їх змiни за 2013 рiк:
Найменування показника 2012 2013
Доходи
Витрати
Доходи
Витрати
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
102
Операцiйна курсова рiзниця
932 732 767 1894
Реалiзацiя iнших оборотних активiв
129 11
Штрафи, пенi, неустойки 125 160
Iншi операцiйнi доходи i витрати 367 8367 802 6839
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
Х
1550 Х
543
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Проценти
Х
451
Iншi фiнансовi доходи та витрати
519
Г. Iншi доходи i витрати
Результат оцiнки корисностi
222 73
Неоперацiйна курсова рiзниця
8387 9309 9731 10527
Списання необоротних активiв
Х
11
Х
13
Iншi доходи i витрати
129 2
1838
Разом операцiйнi витрати: 314 559тис.грн.
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Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк становлять 1 902тис.грн.
Iнформацiя про податок на прибуток до сплати, вiдстроченi податки та витрати з податку на
прибуток за 2013 представленi нижче:
Найменування показника 2012 2013
Поточний податок на прибуток
6624 1336
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 17
1054
на кiнець звiтного року
1054 488
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 5587
у тому числi:
поточний податок на прибуток
6624 1336
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1902

-1037 566

Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. За звiтний
перiод Товариство отримало чистий збиток в сумi 58тис.грн.

Примiтки до Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" за I пiврiччя
2013року
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку станом на 31.12.13року складає
5475тис.грн.,
Данi рядка 3415 Звiту про рух грошових за 2013 рiк вiдповiдають рядку 1165 Балансу
(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р.

Примiтки до Форми 4 "Звiт про власний капiтал"
Станом на 31.12.13 року власний капiтал складає 139 263тис.грн. (84,7 % валюти балансу). За
рiк, що закiнчився 31.12.13 року вiдбулось збiльшення суми власного капiталу на 95 051тис.грн.,
за рахунок збiльшення суми статутного капiталу.
Станом на 31.12.13року Власний капiтал має наступну структуру:
Статутний капiтал: 138 720тис.грн.
Внески до незареєстрованого статутного капiталу: 95 109тис.грн.
Додатковий капiтал: 10 787тис.грн.
Резервний капiтал: 1 010тис.грн.
Непокритi збитки: (11 254)тис.грн.
Статутний капiтал подiлено на 436 109 698 (чотириста тридцять шiсть мiльйонiв сто дев'ять
тисяч шiстсот дев'яносто вiсiм) штук, номiнальною вартiстю 0,10 грн. на суму 43 610 969 грн. 80
коп. (сорок три мiльйони шiстсот десять тисяч дев'ятсот шiстдесят дев'ять гривень вiсiмдесят
копiйок), форма випуску - iменнi акцiї, форма iснування - бездокументарна.
Вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв власниками простих
iменних акцiй є фiзичнi та юридичнi особи в кiлькостi 2579.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - юридична особа
Бонгрен Європ САС, iдентифiкацiйний номер 351 014 352, управлiнський номер 1991 В 03139,
дата реєстрацiї 23.12.1991р., мiсцезнаходження - 78220, Францiя, м.Вiрофле, вул.Рiессек, 42, яка
сукупно володiє 99,8579% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.
Виплата дивiдендiв за рiк, що закiнчився 31.12.2013р. не здiйснювалась.
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Викупу власних акцiй за рiк, що закiнчився 31.12.2013р. не було.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 11.09.2013р. (Протокол вiд
11.09.2013р.) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу на суму 95
244 588,0 грн. шляхом додаткового випуску та розмiщення 952 445 880 штук простих iменних
акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,1 грн. у бездокументарнiй формi. Тимчасове реєстрацiйне
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 24 жовтня 2013 р., реєстрацiйний № 159/1/2013Т.
Протягом аналiзованого перiоду пiдприємство отримало чистi збитки у сумi 58 тис.грн.
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