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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03569120
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосіївський, 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська,25
5. Міжміський код, телефон та факс
044 5694901 044 5694917
6. Електронна поштова адреса
bravhpp@bravhpp.kіev.ua

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

23.04.2015

Зміст
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
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облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на
кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне
покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря в Товаристві не вводилась. Дивіденди
товариством не виплачувались. Товариство не має фізичних осіб – засновників. Товариство не є емітентом процентних облігацій,
дисконтних облігацій, цільових облігацій та інших цінних паперів. Протягом звітного періоду власні акції емітентом не
33.
викупались. В Товаристві не має акціонерів - фізічних осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента. Емітент не звертався до
Примітки
послуг рейтингових агентств і не здійснював рейтингової оцінки. Емітент не має зобов'язань за кредитами. Боргові цінні папери не
випускались. Іпотечні цінні папери не випускались. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Результати
діяльності ПАТ у 2014р. були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 15 квітня 2015р.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
17659
3. Дата проведення державної реєстрації
08.02.2001
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)
526872
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
82.92 Пакування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ
2) МФО банку
380838
3) поточний рахунок

26006799953129
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26004011179127

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Державний орган, що
видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)
5

4
Головавтотрансінспекція
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
536483
03.06.2010 Міністерства транспорту та Необмежена
транспортом
серія АВ
зв’язку України
Дозволений вид робіт: внутрішні перевезення вантажів
Опис вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.
Термін дії: безстрокова.

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість
і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

ТОВ "Компанія "Рідна іжа"

31452302

ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ"

30575048

ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ"

30675118

Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву

19030825

ТОВ "Нові Медіа Перспективи"

30306295

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження
01103 м. Київ вул.
Кіквідзе, 26
01010 м. Київ вул.
Аніщенка, 4
01103 м. Київ вул.
Кіквідзе, 26
04032 м. Київ б-р
Шевченка, 50-г
01103 м. Київ вул.
Кіквідзе, 26

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

192 ф.о.
Усього

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать
засновнику та/або учаснику (від загальної
кількості)
8.2136
0.949
26.6137
0
54.3985
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать
засновнику та/або учаснику (від загальної
кількості)
9.8252
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аксьонов Віталій Тимофійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 790912 29.12.2001 Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища, Київський Політехнічний Інститут, мікроелектроніка
6) стаж роботи (років)**
16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП ТД "БКЗ" м. Київ, нач.відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2012 три роки
9) Опис
Має повноваження згідно Статуту та Положення про правління, отримує зарплату згідно штатного розкладу. Займає посаду голови правління 14
років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Компанія "Рідна їжа" м. Київ.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилейко Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 344214 10.12.1996 Жовтневе РУ ГУ МВС м. Києва
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Середньо-спец. Полтавський КТ
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київоблупрхарчопром м. Київ, вед. Інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2012 три роки
9) Опис
курирує виробничі питання, отримує зарплату згідно штатного розкладу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж
роботи у правлінні - 9 років. Не обіймає посади на будь яких інших підприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завадський Владислав Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 185849 23.08.1996 Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища математична
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЧП "Трулло" м. Васильків Київської обл., директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 п'ять років
9) Опис
Має повноваження згідно Статуту та Положення про ревізійну комісію. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботі в комісії 14 років. Обіймав посаду директора ТОВ "П'ять Континентів К" хут. Фермерський
Київської обл. Повноваження були припинені рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завадський Владислав Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 185849 23.08.1996 Васильківський МВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**

вища математична
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЧП "Трулло" м. Васильків Київської обл., директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 три роки
9) Опис
Має повноваження згідно Статуту та Положення про ревізійну комісію. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Переобраний рішенням
Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Стаж роботи в комісії 14 років. Обіймав посаду директора ТОВ "П'ять Континентів К" хут. Фермерський Києво-Святошинського р-ну
Київської обл. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Рідна Іжа"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
31452302
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 п'ять років
9) Опис
Представник ТОВ "Компанія "Рідна Іжа" за дорученням Гребень Дмитро Михайлович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. Повноваження ТОВ "Компанія "Рідна Їжа" припинені рішенням
Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХПП" 18.04.2014 р. протокол №15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рева Олег Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища, КДУ, ф-т кібернетики
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Компанія"Елстайл", президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 п'ять років
9) Опис
Курирує питання поточної діяльності підприємства. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Займає посаду президента ТОВ "Компанія "Елстайл" м. Київ. Стаж роботи у Наглядовій раді 14 років. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження були припинені рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Медіа перспективи"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30306295
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 п'ять років
9) Опис
Представник ТОВ "Нові Медіа перспективи " за дорученням Голубов Юрій Йосипович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. Повноваження припинені рішенням Загальних зборів від 18.04.2014 р.
протокол №15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 215598 06.06.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Променергоавтоматика", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.12.2011 необмежений
9) Опис
Відповідає за бухгалтерський і податковий облік на підприємстві, отримує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30575048
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 п'ять років
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в
натуральній формах не виплачувалась. Представник ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" Бондаренко Марк Володимирович непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Повноваження припинені рішенням Загальних зборів акціонерів від
18.04.2014 р. протокол №15.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття

паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голубов Андрій Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища економічна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Нові Медіа Перспективи", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2010 п'ять років
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням "Про ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж
роботи в Ревізійної комісії 14 років. Повноваження припинені рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15. Посадова
особа працює в ТОВ "Нові Медіа Перспективи" та займає посаду генерального директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 215598 06.06.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Променергоавтоматика", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2013 до 26.12.2015р.
9) Опис
Відповідає за фінансові питання. Отримує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Стаж роботи у правлінні 1 рік.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рева Олег Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища, КДУ, ф-т кібернетики
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Компанія "Елстайл", президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 три роки
9) Опис
Курирує питання поточної діяльності підприємства. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Був переобраний рішенням Загальних зборів
акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж
роботи у Наглядовій раді 14 років. Займає посаду генерального директора ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" м. Київ, вул. Кіквідзе, 26. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Медіа Перспективи"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30306295
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про наглядову раду" ПАТ "ХПП". Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15.
Представник ТОВ "Нові Медіа Перспективи" Гребінь Дмитро Михайлович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голубов Андрій Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища економічна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Нові Медіа Перспективи", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р. протокол №15.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи в органах Товариства 14 років. Посадова
особа працює в ТОВ "Нові Медіа Перспективи" на посаді генерального директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30575048
4) рік народження**

0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано до складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів від
18.04.2014 р. протокол №15. Представник ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" Бондаренко Марк Володимирович непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМАДА КОНСАЛТИНГ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30675118
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано до складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів від
18.04.2014 р. протокол №15. Представник ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" Голубов Юрій Йосипович непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
Кількість за видами акцій
особи (серія, номер, дата
Від загальної
Кількість
видачі, орган, який
кількості
Посада
акцій
прості прості на привілейовані привілейовані
видав)* або код за
акцій (у
(штук)
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
ЄДРПОУ юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
СО 790912 29.12.2001
Голова
Аксьонов Віталій
Подільське РУ ГУ МВС
0
0
0
0
0
0
правління
Тимофійович
України в м. Києві
СН 344214 10.12.1996
Член
Данилейко Валентина
Жовтневе РУ ГУ МВС м.
0
0
0
0
0
0
правління
Миколаївна
Києва
СК 185849 23.08.1996
Голова
Завадський Владислав Васильківським МВ ГУ
Ревізійної
200
0.095
200
0
0
0
Юхимович
МВС України в Київській
комісії
обл.
Член
Рева Олег Віталійович
д/н
179590
8.5215
179590
0
0
0
Наглядової
Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

ради
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРМАДА
КОНСАЛТИНГ"
Товариство з
Голова
обмеженою
Наглядової
відповідальністю "Нові
ради
Медіа Перспективи"
Член
Ревізійної
комісії

Головний
бухгалтер

Гончарук Тетяна
Василівна

30675118

560881

26.6137

560881

0

0

0

30306295

1146441

54.3985

1146441

0

0

0

СН 215598 06.06.1996
Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

0

0

0

0

0

0

30575048

20000

0.949

20000

0

0

0

д/н

13200

0.6264

13200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Товариство з
Член
обмеженою
Ревізійної
відповідальністю
комісії
"СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ
ПІКЧЕРЗ"
Член
Голубов Андрій
Наглядової
Юрійович
ради

СН 215598 06.06.1996
Шевченківським РУ ГУ
0
0
0
МВС України в м. Києві
91.2041
1920312
Усього 1920312
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Член
Правління

Гончарук Тетяна
Василівна

VІ. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Найменування
юридичної особи
ТОВ "Нові медіа
перспективи"
ТОВ "АРМАДА
КОНСАЛТИНГ"

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

01103 м. Київ Київський
м. Київ вул. Кіквідзе, 26
01103 м. Київ Київський
30675118
м Київ вул. Кіквідзе, 26
30306295

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
Кількість за видами акцій
кількості
прості
прості на привілейовані привілейовані
акцій (у
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
відсотках)

1146441

54.3985

1146441

0

0

0

560881

26.6137

560881

0

0

0

Від загальної
Кількість за видами акцій
кількості
прості
прості на привілейовані привілейовані
акцій (у
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
відсотках)
81.0122
1707322
0
0
0
Усього 1707322
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта, Кількість
батькові фізичної найменування органу, який видав
акцій
особи*
паспорт**
(штук)

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

чергові

позачергові

X
18.04.2014
72.72
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі за
договором та затвердження умов цього договору. 2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2013р. та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження
результатів діяльності Товариства за 2013р. 6. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства.
7. Надання дозволу на укладення правочинів із заінтересованістю. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. 13.
Обрання членів ревізійної комісії.14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії,
встановлення розміру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада Товариства, акціонери
Завадський В.Ю., ТОВ "Компанія "Рідна Їжа", ТОВ "Нові Медіа Перспективи. Особа, що ініціювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не проводились Результати розгляду питань порядку денного: 1. Передати повноваження
Лічильної комісії Депозитарній установі - Товариству "Інформаційно-реєстраторські системи" за Договором №19 від 14.03.2014р.
та ЗАТВЕРДИТИ його істотні умови. 2. Звіт правління про роботу ПАТ за 2013р. ЗАТВЕРДИТИ. Баланс за 2013р., Звіт про
фінансові результати за 2013р., Звіт про рух грошових коштів за 2013р., Звіт про власний капітал за 2013р. ПАТ «ХПП»
ЗАТВЕРДИТИ. 3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. ЗАТВЕРДИТИ. Рішення Наглядової Ради, прийняті в проміжок часу між
Загальними зборами акціонерів ЗАТВЕРДИТИ. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. ЗАТВЕРДИТИ. 5. Результати
діяльності ПАТ за 2013р. ЗАТВЕРДИТИ. 6. Чистий дохід у розмірі 2 тис.грн. направити на розвиток господарства, дивіденди не
виплачувати. 7. Надати дозвіл на укладення з ТОВ «Компанія «Рідна їжа» правочинів із заінтересованістю, в яких ринкова
вартість майна або послуг, що є предметом цих правочинів, не буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. 8. Припинити повноваження осіб, що входять до складу Наглядової ради ПАТ, а
саме: 1. ТОВ "Нові Медіа Перспективи", акціонер - юридична особа, код за ЄДРПОУ 30306295. 2. ТОВ "Компанія "Рідна Їжа",
акціонер - юридична особа, код за ЄДРПОУ 31452302. 3. Рева Олег Віталійович, акціонер - фізична особа. 9. Вважати обраними
до складу Наглядової ради Товариства: 1. Реву Олега Віталійовича - акціонера Товариства - фізичну особу. 2. Голубова Андрія
Юрійовича - акціонера Товариства - фізичну особу. 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Медіа Перспективи" акціонера - юридичну особу, уповноважена особа - Гребінь Дмитро Михайлович. 10. Затвердити умови трудових договорів з
членами Наглядової ради Товариства - фізичними особами, а саме, виконання ними своїх обов'язків на безоплатній основі. 11.
Обрати Голову правління ПАТ Аксьонова В.Т. особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів з фізичними
особами - членами Наглядової ради і доручити йому підписати вище означені договори. 12. Припинити повноваження ревізійної
комісії ПАТ у складі: 1. Завадський Владислав Юхимович, акціонер - фізична особа. 2. Голубов Андрій Юрійович, акціонер фізична особа. 3. ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ", акціонер - юридична особа, код за ЄДРПОУ 30575048. 13. Вважати
обраними до складу Ревізійної комісії Товариства: 1. Завадського Владислава Юхимовича - акціонера Товариства - фізичну особу.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ", акціонера Товариства - юридичну особу,
уповноважена особа - Бондаренко Марк Володимирович. 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМАДА
КОНСАЛТИНГ", акціонер Товариства - юридичну особу, уповноважена особа - Голубов Юрій Йосипович. 14. Затвердити умови
трудового договору з членом Ревізійної комісії Товариства - фізичною особою, а саме, виконання ним своїх обов'язків на
безоплатній основі. 15. Обрати Голову правління ПАТ Аксьонова В.Т. особою, яка уповноважується на підписання трудового
договору з фізичною особою - членом Ревізійної комісії і доручити йому підписати вище означений договір. Причини, чому
загальні збори не відбулися: відбулися.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду
За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів,
грн.
Нарахування дивідендів на
одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів,
грн.
Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів: Дата початку виплати дивідендів: Розмір виплати дивідендів: Порядок виплати дивідендів: Строк
виплати дивідендів:

ІX. 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
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Національний депозитарій України

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

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-реєстраторські системи»

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"АКОфінекспертсервіс"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31867227
01103 м. Київ Київський м. Київ бульвар Дружби Народів, 10
свідоцтво №2904

Публічне акціонерне товариство
30370711
01001 м. Київ Київський м. Київ вул. Б.Грінченка, 3
АВ №189650
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
19.09.2006
044-279-62-97
044-337-70-16
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Договір про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-118 від 16.10.2013 р.

Публічне акціонерне товариство
21672206
01601 м. Київ Київський м. Киів вул. Шовковична, 40-42
АД №034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
11.06.2012
044-277-50-00
044-277-50-01
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Договір про допуск цінних паперів до торгівлі від 15.03.2012 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю
35181876
02105 м. Київ Дніпровський м. Київ вул. Тампере, буд. 13-Б
серія АЕ №263453
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
01.10.2013
044 292-08-15
044 292-08-15
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Додаткова угода №1 від 01.10.2014р. До договору про відкриття рахунку у цінних
паперах №52 від 24.05.2013р.

Аудиторська палата України
23.04.2002
067 465-33-44
д/н

Вид діяльності
Опис

Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Договір на проведення аудиту №11-02/15 від 10.02.2015р. Аудиторська фірма має
також Свідотство про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг,
видане рішенням АПУ від 24.04.2014р. №293/4.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-реєстраторські системи"

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІнА"

Товариство з обмеженою відповідальністю
35181876
02105 м. Київ Дніпровський м. Київ вул. Тампере, 13-Б
серія АГ № 572005
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.02.2010
044 292-07-82
044 292-07-82
Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 52 від 24.05.2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю
23285643
02068 м. Київ Дарницький м. Київ вул. Ахматової, 13, оф. 12
№ 0960
Аудиторська палата України
26.01.2001
044 289-63-19
044 289-63-19
Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські послуги емітенту
Договір на проведення аудиту № 24/12 від 24.12.2013 р. Аудиторська фірма має також
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від
26.04.2012 р. № 249/5.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Загальна
Частка у
Дата
свідоцтва
Міжнародний
Форма
Номінальна Кількість
органу, що
Тип цінного
номінальна статутному
реєстрації
про
ідентифікаційний
існування та
вартість
акцій
зареєстрував
паперу
вартість капіталі (у
випуску реєстрацію
номер
форма випуску акцій (грн.) (штук)
випуск
(грн.)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТУДКЦП та ФР
Акція проста
Бездокументарні
14.09.2010 407/10/1/10 в м. Києві та
UA4000088918 бездокументарна
0.25
2107488
526872
100
іменні
Київській обл.
іменна
торгівля цінними паперами (акціями) на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалась, лістинг/делістинг цінних
Опис
паперів на фондових біржах не проводились.

XІ. Опис бізнесу
ВАТ "Харчопродпакування" ( ПАТ «ХПП») засновано відповідно до рішення Регіонального Фонду Державного майна України по м. Києву
№1380 від 18.11.1997р шляхом перетворення Державного торгівельно-виробничого підприємства по фасуванню продтоварів у відкрите
акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна ,який введено в дію постановою Верховної Ради
№90/97 -ВР від 10.02.1997р.
ПАТ "ХПП" складається з слідуючих структурних підрозділів: - цех по виготовленню та фасуванню кавових та какао напоїв,харчових
концентратів; - відділ якості; - склад сировини та матеріалів; - склад готової продукції; - склад МШП; - відділ реалізації продукції; транспортний відділ. Всі структурні підрозділи знаходяться в м. Києві, по вул. Саперно-Слобідській, 25
На 31 грудня 2014 року в Товаристві працювало 56 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2014 рік складала 47 осіб.
ПАТ "ХПП" не є членом об`єднань підприємств.
ПАТ "ХПП" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозіцій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.
Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, інших законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань
кредитно-ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з різними
фінансовими інструментами. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно Облікової
політики Товариства. Облікова політика – це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що
використовуються Публічним Акціонерним Товариством «Харчопродпакування» (далі ПАТ «ХПП») для складання та подання фінансової
звітності. Облікова політика ПАТ «ХПП» – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці в Товаристві
прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообороту. Положення про облікову політику
Товариства затверджується рішенням Правління Товариства. Положення облікової політики Товариства є обов’язковими для безумовного
виконання в поточному році. У межах чинного законодавства Положення визначає: - основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового)
обліку та формування статей звітності, - єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Товариства, - порядок нарахування
доходів Товариства, критерії визнання активів сумнівними чи безнадійними до отримання, - порядок створення та використання спеціальних
резервів (порядок списання за рахунок резервів безнадійної заборгованості), - вимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій.
Основними принципами облікової політики Товариства є: - повне висвітлення - усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського
обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка
може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; - превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у
звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; - автономність - активи та зобов'язання
Товариства відокремлені від активів та зобов'язань інших підприємств і власників Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання
власників не повинні відображатися у фінансової звітності Товариства; - обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,
відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; - безперервність - оцінка
активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани
скорочення масштабів діяльності Товариства повинні відображатися у фінансових звітах; - нарахування та відповідність доходів і витрат - для
визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання
цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів. - послідовність – постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна методів
обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах ; - історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка
активів і пасивів за вартістю їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній
валюті України. Активи і зобов'язання Товариства обліковуються, пріоритетно, за вартістю їх придбання чи виникнення. Для ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства оприбутковуються та обліковуються пріоритетно за
вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або справедливою вартістю): - за первісною або історичною вартістю: активи - за сумою
сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі
зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності
; - за справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів, зобов’язання
– за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз
обізнані, зацікавлені та незалежні сторони” означає наявність добре проінформованого покупця, який має бажання купити, і добре
проінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у
відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет зменшення корисності та наявних кредитних
ризиків. Крім вказаних, в обліковій політиці Товариства, у залежності від характеру та змісту завдань різних складових його облікової системи,
використовуються інші методи оцінки окремих груп активів і зобов’язань.
ПАТ "ХПП" займається виробництвом какао напоїв та сухарів панірувальних, фасуванням продуктів харчування та наданням послуг по
фасуванню та пакуванню продуктів харчування. Підприємство планує розширити асортимент виготовлення харчових концентратів. Основні
ринки збуту продукції власного виробництва - Україна. Вся сировина та матеріали, необхідні для виробництва продукції придбаються на
Україні.

Фактів відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних придбань не було.
В 2014 році укладалися договори з членом наглядової ради товариства ТОВ "Компанія "Рідна їжа" по наданню послуг з фасування,
транспортних послуг, постачання продукції, які не були значними правочинами.
Підприємство має наступні власні основні засоби: - виробничі та адміністративні будівлі, - фасувальне та пакувальне обладнання, - вантажні та
легкові автомобілі.
Основні істотні проблеми, які впливають на виробництво та збут власної продукції - зростання цін на ринку сировини та коливання рівня
платоспроможності населення.
Протягом 2014 р. фактів виплати штрафних санкцій не було.
Джерелом фінансування витрат підприємства є доходи від реалізації готової продукції , товарів та надання послуг з фасування, оренди
приміщень та вантажних перевезень.
В 2015 році ПАТ "ХПП" планує розширити свою присутність на ринках України та за кордоном за рахунок підвищення якості, подальшого
оновлення та розширення асортименту продукції, модернізації діючого устаткування та проведення рекламних акцій. Також продовжити роботи
по покращенню умов праці в фасувальному цеху та на складах підприємства.
Підприємство витрачає незначні кошти на проведення досліджень споживчого ринку та розробок нової продукції.
В звітному періоді судових справ не було.
В 2014 р. підприємство відновило експорт товарів до Молдови

XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
основних засобів на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого
8705
8760
0
0
8705
8760
призначення:
будівлі та споруди
7841
8108
0
0
7841
8108
машини та
485
375
0
0
485
375
обладнання
транспортні
340
182
0
0
340
182
засоби
інші
39
95
0
0
39
95
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та
0
0
0
0
0
0
обладнання
транспортні
0
0
0
0
0
0
засоби
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
8705
8760
0
0
8705
8760
ОписПублічне акціонерне товариство "Харчопродпакування" розташовано у м. Києві, вул.Саперно-Слобідська,25, де знаходяться
всі виробничі потужності підприємства. ПАТ "ХПП" використовує в своїй діяльності власні основні засоби, первісна вартість
яких на початок 2014 року складала 11 373 тис. грн. До складу групи "Будівлі і споруди" входить 11 об’єктів. Всі об’єкти
даної групи використовуються у виробничих цілях. З них найбільш вагомими об`єктами є будівля офісна і будівля
фасувального цеху. Вони введені в експлуатацію у 1974 році. На дату переходу ПАТ "ХПП" до МСФЗ справедлива вартість
будинків та споруд була визначена на основі «Звіту про оцінку майна», виконаного СПД-ФО Аджиєв Т.М. (сертифікат СОД
13168/12 від 03.04.2012р.) і складала 8221 тис. грн. Протягом 2014 року була проведена реконструкція приміщень
фасувального цеху та складських приміщень вартістю 632 тис. грн., а саме були встановлені металопластикові вікна на 2 та 3
поверсі, що збільшує економічні вигоди Товариства шляхом економії енергетичних матеріалів при опаленні приміщень,
підвищує привабливість приміщень ПАТ "ХПП" для потенційних орендаторів. Обмежень на використання майна вказаної
групи не існує. Основою групи "машини та обладнання" є 21 об’єкт фасувального обладнання та допоміжного до нього
обладнання, які використовуються в основному виробництві для випуску готової продукції. Сумарна первісна вартість

об’єктів групи складає 1652,5 тис грн., (91,7% від всієї групи), сумарний знос станом на 31.12.2014 року становить 1318,4 тис
грн., тобто зношеність вказаних об"єктів-79,8%, відповідно залишкова вартість 334,1 тис. грн. У 2014 році було придбане
нове обладнання: компресор на суму 15,0 тис. грн. та комп’ютерне обладнання вартістю 5,1 тис. грн. Протягом 2014 року
було списано десять об`єктів групи - комп’ютерна техніка з первісною вартістю 26,2 тис. грн., амортизована на 99%.
Обмежень на використання майна вказаної групи не існує. Основу групи "транспортні засоби" складають вантажні автомобілі
у кількості шість штук. Вони використовуються для доставки продукції власного виробництва, а також для надання
транспортних послуг. Сумарна первісна вартість вказаних автомобілів складає 446,8 тис грн. (55,6% від первісної вартості
всієї групи). Сумарний знос станом на 31.12.2014 року дорівнює 413,3 тис грн., зношеність 92,5%. Залишкова вартість 33,5
тис. грн. В 2014 році було списано, знято з обліку та утилізовано вантажний автомобіль FAW CA 1061К28L5R5-1011П
залишковою вартістю 6,5 тис. грн. Автомобіль використовувався з 2006 року, повністю вичерпав свій робочий ресурс,
ремонту та подальшому використанню не підлягає. Обмежень на використання майна вказаної групи не існує. Також
протягом 2014 року в групі інших основних засобів були виконані монтаж і дообладнання пожежної сигналізації вартістю
62,8 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
11067
11398
грн.)
Статутний капітал
527
527
(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал
527
527
(тис. грн.)
Опис
Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до
"Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової
звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду
становить 10540 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на
кінець звітного періоду становить 10540 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним
капіталом на кінець попереднього періоду становить 10871 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10871 тис.грн.
Висновок
Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155
Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення
X

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)
0

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

19
0
515
534

X
X
X
X

X
X
X
X

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

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у грошовій
у відсотках до
у натуральній
у грошовій у відсотках до всієї
№ з/п Основний вид продукції
формі (фізична од. формі (тис. всієї виробленої формі (фізична од. формі (тис.
реалізованої
вим.)
грн.)
продукції
вим.)
грн.)
продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
Виробництво какао та
1
772127 шт.
1420
20.54
781042 шт.
2327
30.23
панірувальних сухарів
2
Надання послуг оренди
1897 тис. грн.
1897
27.45
1897 тис. грн.
1897
24.65
Надання послуг з
3
пакування та фасування
9868915 шт.
2060
29.8
9868915 шт.
1628
21.15
харчових продуктів
Діяльність автомобільного
4
647 тис. грн.
647
9.36
647 тис. грн.
647
8.41
вантажного транспорту
Неспеціалізована оптова
5
торгівля продуктами
87955 шт.
888
12.85
87955 шт.
1198
15.56
харчування

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)
3
20.99

Склад витрат*

1
1

2
Заробітна плата виробничого персоналу
Нарахування на фонд заробітної плати виробничого
2
персоналу
3
Загальновиробничі витрати
4
Сировина
5
Витрати, пов`язані з основними засобами та їх утриманням
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7.75
21.83
35.77
13.66

XІV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2

14.03.2014

18.03.2014

18.04.2014

22.04.2014

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних
зборів
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
аудиторська фірма “АКОфінекспертсервіс”
31867227
01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
2904 23.04.2002
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
д/н
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» станом на 31 грудня 2014 року м. Київ «06» березня 2015 року 1. Основні положення Ми
провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» (далі – ПАТ
«ХПП», або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2014 року. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами

фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року: а саме:
Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня
2014 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються. Річна фінансова звітність складена згідно
з вимогами, Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО),
облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. 2. Аудиторський висновок
містить: 2.1. Адресат Аудиторський висновок (звіт) призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «ХПП», фінансовий звіт
якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при
розкритті інформації емітентом. 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про емітента: Публічне акціонерне товариство
«Харчопродпакування» створено на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 18 листопада
1997 року № 1380 шляхом перетворення Державного торгово-виробничого підприємства по фасуванню продовольчих товарів. Детальна
інформація про юридичну особу: - Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" (ПАТ "ХПП"). - Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх
наявності: PABLІC JOІNT STOCK COMPANY "HARHCOPRODPAKUVANNYA" (PJSC"HPP"). - Ідентифікаційний код юридичної особи:
03569120. - Організаційно-правова форма: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. - Місцезнаходження юридичної особи: 03039, м. Київ,
ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, будинок25. - Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо
засновник – юридична особа: загальна кількість акціонерів згідно реєстру. - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 526872.00. - Дані про
розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування: Розмір (грн.): 526872.00. - Види
діяльності: Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого
зберігання (основний); Код КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; Код КВЕД 10.84 Виробництво
прянощів і приправ; Код КВЕД 82.92 Пакування; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 49.41 Вантажний
автомобільний транспорт; Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність; Код КВЕД 68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Відомості про органи управління юридичної особи: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ. - Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення)
осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах
з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані
про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи : АКСЬОНОВ ВІТАЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ - підписант; АКСЬОНОВ
ВІТАЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ - керівник. - Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання
чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" : Дата державної реєстрації: 23.12.1997.
Дата запису: 19.12.2005. Номер запису: 1 068 120 0000 009082. - Статус відомостей про юридичну особу: відомості підтверджено. Місцезнаходження реєстраційної справи: Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району
реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. - Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні
коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: -- ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 22.06.1994. -- ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ
РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ: Ідентифікаційний код органу: 38745056; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); Дата взяття на облік: 05.03.2001; Номер взяття на облік: 5048. -- ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ:
Ідентифікаційний код органу: 38745056; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на
облік: 29.05.2001; Номер взяття на облік: 0417856. - Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік :
Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.
- Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності: -- Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 0417856; -- Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 23. - Інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою : Телефон 1: 5694917. - Кількість акціонерів: 196. - Чисельність працівників: 56. - Статутний капітал (грн.): 526 872,00. - Номінальна
вартість простої акції (грн.): 0,25. - Кількість простих акцій: 2 107 488. - Частка простих акцій у статутному капіталі (%): 100. - Найменування
органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер: Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київської
обл. за № 407/10/1/10 від 14.09.2010 р. - Система оподаткування підприємства: Загальна система оподаткування. Засновником Товариства є
Регіональне відділення Фонду Державного майна України по м. Києву. Станом на 31.12.2014 року Засновник акціями Товариства не володіє, в
зв’язку з викупом акцій юридичними та фізичними особами. Для проведення господарської діяльності ПАТ «ХПП» у 2014 році діяли наступні
ліцензії: - Вид діяльності / Номер ліцензії / Дата видачі / Державний орган, що видав / Дата закінчення дії ліцензії: Надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом / 536483, серія АВ / 03.06.2010 / Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту та зв’язку
України / необмежений. - Опис дозволений вид робіт: внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та
напівпричепами. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними
документами. Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж.
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органом управління Товариства є загальні збори акціонерів,
спостережна рада, ревізійна комісія, правління. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. 2.2.2. Опис
аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ
«ХПП» станом на 31.12.2014 року. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 січня 2012 року. Фінансова звітність Товариства складається
вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом
на кінець дня 31.12.2014 року, які складають повний комплект фінансової звітності: - форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2014 року, - форма №
2 «Звіт про фінансові результати» за 2014 рік, - форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2014 рік, - форма № 4 «Звіт про власний капітал»
за 2014 рік, - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України

«Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА
№ 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують
суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту
згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі
виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські
докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор
використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту
було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось
шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала
інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці
активи та зобов'язання наявні. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити
думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової
звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні
папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про
порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за
№ 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Фінансова звітність Товариства складається
вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом
на кінець дня 31.12.2014 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 40 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ 1. Датою переходу на МСФЗ Товариство
обрало 01 січня 2012 року. Облікова політика ПАТ «ХПП» (наказ від 26.12.2011 року № 119-А) на період перевірки залишалась незмінною.
Вплив переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 2014 році для ПАТ «ХПП» були такі: На момент
підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані –
«КТМФЗ»), які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і
змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для
відображення даних звітного року. Станом на дату переходу на міжнародні стандарти ПАТ «ХПП» було визнано активів на 6 404 тис. грн.
більше: будинки і споруди були визнані за справедливою вартістю на дату балансу. Не було визнано активом підприємства дебіторську
заборгованість в сумі 287 тис. грн. у зв’язку з невеликим відсотком імовірності її отримання, та здійснену в попередніх періодах дооцінку
готової продукції на складі на суму 102 тис. грн. Внаслідок вказаних перетворень збільшилась валюта балансу з 6 064 тис. грн. на кінець
попереднього періоду до 11 809 тис. грн. на 01 січня 2012 р. Всі коригування проводились за рахунок статті балансу «Нерозподілений
прибуток». Протягом 2013-2014 років у зв’язку з збільшенням вартості основних засобів збільшились амортизаційні відрахування, оскільки
термін корисного використання не змінювався. Це призвело до збільшення витрат, що відобразилося на збільшенні собівартості виготовленої
продукції у порівнянні з минулим роком і зменшенні прибутку Товариства. 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку
та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал ПАТ «ХПП» несе відповідальність: - за складання і достовірне подання
фінансової звітності за 2014 рік відповідно до МСФЗ та МСБО; - за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; - за виконання
значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; - за наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальними особами за ведення
бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: Голова правління Товариства: Аксьонов Віталій Тимофійович з
початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду. Головний бухгалтер: Гончарук Тетяна Василівна - з початку перевіряємого
періоду до кінця перевіряємого періоду. Вищезазначені відповідальні особи відповідають також: - за початкові залишки на рахунках
бухгалтерського обліку; - за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; - за

доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; - за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового
обліку, податкову політику); - за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для перевірки були
подані наступні документи: 1. Статут, виписка з ЄДРПОУ; 2. Фінансова звітність акціонерного товариства (Баланс, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) 3. Оборотно-сальдові відомості; 4.
Банківські документи; 5. Касова книга, касові документи; 6. Авансові звіти; 7. Накладні, акти, рахунки; 8. Договори, угоди та інші. 2.4. Опис
відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї
фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності». 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Нами було розглянуто, чи
існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність,
оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА
570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова звітність Товариства за 2013
рік була перевірена ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА». Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв’язку з тим, що аудитори не були присутні
при проведенні інвентаризації активів та зобов’язань Товариства, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення
аудиторської перевірки. Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних
стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання
обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових
звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора. Концептуальна
основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається згідно з вимогами МСФЗ, МСБО, облікової політики
Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. Концептуальною основою фінансової звітності, яку
використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та
методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, МСБО та облікової політики
Товариства. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. 2.5.1. Підстави для висловлення
умовно-позитивної думки 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та
кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської
перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна
комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання
наявні. 2.5.1.2. Незгода з управлінським персоналом У результаті проведення аудиту встановлено, що у фінансовому звіті не розкрито
інформацію про резерв сумнівних боргів, забезпечення витрат на відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виплату відпусток
працівникам, та інших. Отже для розкриття цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з МСФЗ та МСБО.
2.5.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі, річна фінансова звітність
в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПАТ «ХПП» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до МСФЗ, МСБО, облікової політики
Товариства та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображає дійсний фінансовий стан ПАТ «ХПП» на дату її
складання. На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звітність ПАТ «ХПП»
станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцій з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. 2.6. Інша допоміжна інформація
2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року складає 11 601 тис.
грн. Розділ 1. Необоротні активи – 8 778 тис. грн., в тому числі: нематеріальні активи: первісна вартість – 55 тис. грн., залишкова вартість – 18
тис. грн., знос – 37 тис. грн.; основні засоби: первісна вартість – 11 987 тис. грн., залишкова вартість – 8 760 тис. грн., знос – 3 227 тис. грн.
Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої
вартості. Розділ 2. Оборотні активи – 2 823 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси – 1 041 тис. грн., готова продукція – 27 тис. грн., товари –
158 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 232 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 108 тис. грн.,
витрати майбутніх періодів – 42 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з МСФЗ, МСБО та облікової політики
Товариства. Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2014 року в національній валюті складали 215 тис. грн. Ми не спостерігали за
інвентаризацією наявних необоротних, оборотних активів та дебіторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас
аудиторами Товариства. Аудитори зауважують, що резерв сумнівних боргів Товариством не нараховується, отже чиста реалізаційна вартість
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює первісній вартості. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових
платежів та зборів не проводилась. Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства. На думку аудиторів,
за винятком впливу питань зазначених в абзаці 3, 7, 8 та 9 даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають
інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. 2.6.2. Думка
аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання та забезпечення Розділ 4. Поточні зобов’язання – 534 тис. грн., в тому числі:
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 451 тис. грн., поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 19 тис. грн., з
оплати праці – 3 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 61 тис. грн. Облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до МСФЗ, МСБО та
облікової політики Товариства. Дані синтетичного обліку зобов’язань відповідають даним звітності Товариства. Аудитори зауважують, що
забезпечення майбутніх витрат і платежів Товариством не нараховується. Ми не спостерігали за інвентаризацією зобов’язань та кредиторської
заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань

зазначених в абзацах 4 та 5 даного пункту, статті пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов’язання
Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття
інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року складає 11 067 тис. грн., в
тому числі: статутний капітал – 527 тис. грн.; додатковий капітал – 1 582 тис. грн.; нерозподілений прибуток – 8 958 тис. грн. Дивіденди на
протязі звітного періоду Товариством не нараховувались та не сплачувались. Первинні документи щодо формування статутного капіталу з
моменту створення Товариства по 31.12.2014 року для аудиторської перевірки надані, інформація наведена нижче. Дані про структуру власного
капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний
капітал. Станом на 31.12.2014 року. Статутний капітал Товариства сформовано повністю. Дані про формування Статутного капіталу наведено
нижче. На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал
Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Статутний капітал Для забезпечення
діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 526 872,00 грн., який поділено на 2 107 488 часток, корпоративні права за якими
посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 25 копійок кожна. Станом на 31.12.2014 року заявлений Статутний капітал
був сплачений на 100 %. Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти громадян та юридичних осіб. За період, що підлягав перевірці,
Товариство не проводило додаткову емісію цінних паперів. Форма випуску акцій Товариства – бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 407/10/1/10 від 14.09.2010 року про реєстрацію випуску акцій. Зберігачем цінних паперів дематеріалізованого випуску на
рахунках у цінних паперах є ПАТ «Національний депозитарій України» на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів серії АВ № 189650, виданої 19.09.2006 року ДКЦПФР. Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському
рахунку 40 «Статутний капітал». Порядок формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству. Заявлена сума Статутного
капіталу станом на 31.12.2014 року сплачена в повному розмірі, що відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства та даним Фінансової
звітності. 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати Облік доходів та витрат ведеться згідно МСФЗ, МСБО
та облікової політики Товариства. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з
чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно
до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних
документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. Фінансовий результат діяльності
Товариства ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати». З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2014 рік,
фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток в розмірі (331) тис. грн. Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за
2014 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства. 2.6.5. Думка аудитора
стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності Відображені у Звіті про рух
грошових коштів за 2014 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають
вимогам МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на
31.12.2014 року становить 215 тис. грн. Звіт про власний капітал за 2014 рік, складений відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики
Товариства, достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2014 року становить 11 067 тис. грн. Примітки
до річної фінансової звітності за 2014 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані фінансової звітності та
бухгалтерського обліку. 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих
активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від
17.11.2004 року № 485 з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема
п. 3 «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від
статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у
встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом,
товариство підлягає ліквідації». Станом на 31.12.2014 року чисті активи ПАТ «ХПП» складають: Рядок / Сума на кінець звітного періоду,тис.
грн. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротні активи / 8 778 1.3 Оборотні активи / 2 823 1.4 Необоротні активи а групи вибуття / - 1.5 Усього активів / 11 601
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгострокові зобов’язання / - 2.2 Поточні зобов’язання / 534 2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів / - 2.4
Доходи майбутніх періодів / - 2.5 Усього зобов’язання / 534 3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) / 11 067 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у
тому числ: / 527 4.1 Неоплачений капітал / - 4.2 Вилучений капітал / - 5. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним
капіталом (рядок 3 – рядок 4) / 10 540 Таким чином, станом на 31.12.2014 року чисті активи ПАТ «ХПП» дорівнюють 11 067 тис. грн., що
перевищує розмір Статутного капіталу Товариства на 10 540 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства. Аудитор підтверджує,
що розмір чистих активів ПАТ «ХПП» знаходиться у межах діючого законодавства. 2.6.7. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про
дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни
вартості його цінних паперів В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про події, інформація про які мала б
надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Протягом 2014 року
відбулися зміни складу посадових осіб ПАТ «ХПП»: Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, що не вплинуло на вартість цінних
паперів емітента. 2.6.8. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій),
учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості
активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення фактів
відповідності до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснення Товариством значних правочинів у звітному періоді. Чинною
редакцією Статуту Товариства (розділ 7 п. 7.4.10.3) надано повноваження Голові правління на укладання договорів Товариства та організацію їх
виконання, у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
Значними правочинами, учиненими Товариством (згідно до п. 7.2.2 та 7.3.2.2 Статуту), визначаються правочини, якщо ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової
звітності. При цьому, діючим законодавством та Статутом Товариства передбачена можливість Загальними зборами попередньо ухвалити значні
правочини, які можуть вчиняться Головою правління у ході поточної господарської діяльності строком один рік. Станом на 01.01.2014 року
активи Товариства становили 11 719 тис. грн. На виконання вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" протягом 2014 року

Товариством не укладалися значні правочини, предметом яких є майно або послуги вартістю більше 1 171 900 (одного мільйону сто сімдесят
однієї тисячі дев’ятсот гривень) грн. Виходячи з вище зазначеного, протягом 2014 року Товариством здійснювалися правочини в межах і
порядку, передбачених вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Голова правління Товариства мав усі повноваження на
укладання договорів від імені Товариства граничною вартістю вказаною вище. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми
можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 2.6.9. Ідентифікації та оцінки
аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з
ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього
вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор
виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або
помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння,
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Загальну стратегію
управління ризиками в ПАТ «ХПП» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Голова правління
Товариства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ХПП» в наслідок шахрайства. 2.6.10.
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо
виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність». Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацію, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 2.6.11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Метою виконання процедур щодо стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які
дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про
акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі
«Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства. Станом на 31.12.2014 року акціями Товариства
володіло 196 акціонерів. Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «ХПП» здійснюється відповідно до: - розділів 7, 8
Статуту Товариства в редакції від 26.04.2012 року, затвердженого протоколом № 12 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПП»; - рішення
загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 11 від 29.12.2010 року; згідно п.8 Статуту Товариства в редакції від 25.12.2000 року,
затвердженого протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів). Протягом звітного року в ПАТ «ХПП» функціонували наступні органи
корпоративного управління: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада; • Правління. Органами контролю Товариства є: • Ревізійна комісія.
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Наглядова рада є органом, що
здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються
Загальними зборами з числа акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради
визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління Товариства
здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та
порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Ревізійна комісія здійснює контроль за
фінансово-господарською діяльністю Товариства. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами
Товариства. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління на Товаристві проводиться згідно рішення ДКЦПФР від
11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління». Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів не
залежно від кількості акцій, якими володіють акціонери. Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надавалось. За
звітний період розкриття особливої інформації на фондовому ринку Товариством здійснювалося в термін та порядку, передбаченому вимогами
чинного законодавства. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується
діяльності Товариства в цілому. Для оптимізації роботи органів управління та контролю в Товаристві розроблені Положення про Наглядову раду
Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, Про загальні збори Товариства. Для подальшого підвищення ефективності керування
Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю. За результатами виконаних
процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам
Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті
«Інформація про стан корпоративного управління» подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів
корпоративного управління. 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму: - Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "АКОфінекспертсервіс". - Код ЄДРПОУ: 31867227 - Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10 Реєстраційні дані: ТОВ Аудиторська фірма " АКОфінекспертсервіс". Зареєстроване Печерською районною в м. Києві Державною
адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. - Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, які надають аудиторські послуги: -- Свідоцтво N 2904 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2002 р. за N
109. -- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб’єкт аудиторської
діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. - Керівник Ганенко Андрій
Васильович - Інформація про аудитора: Сертифікат аудитора – Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
від 29 січня 1999 р. за N 74, термін дії сертифікату продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 31 січня 2013 року за N
264/2, термін дії – до 29 січня 2018 року. - Контактний телефон: (067) 465-33-44, (050) 203-52-66. Основні відомості про умови договору на
проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 11-02/15 від 10.02.2015 року. Дата початку і дата закінчення
проведення аудиту «10» лютого 2015 року – «06» березня 2015 року. Перевірка проводилась з 10.02.2015 року по 06.03.2015 року за адресою:

03039, м. Київ вул. Саперно-Слобідська, 25 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10. 3. Висновок Нами, ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«АКОФІНЕКСПЕРТСЕРВІС», проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ «ХПП». Фінансова звітність Товариства складається за
міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець
дня 31.12.2014 року: що включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених
станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, а також Приміток до звітів, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні
примітки. В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ХПП» станом на 31.12.2014 року у всіх суттєвих аспектах
відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. Система
бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної
для складання фінансової звітності. На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в п.п. 2.5.1 цього висновку, річна фінансова звітність за 2014
рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство, відповідає МСФЗ, МСБО, а також встановленим вимогам
законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики. На думку аудиторів, за винятком
впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами
активів Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудиторів, за винятком
впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання
Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудиторів, статті розділу
першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року
відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й
достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО
та облікової політики Товариства. На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг
чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На
підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звітність ПАТ «ХПП» станом на
кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцій з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Аудиторський висновок, складений
українською мовою на 18 аркушах (Додатки - Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання
виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність
Товариства до ДКЦПФР за 2014 рік») надано адміністрації ПАТ «ХПП» в двох екземплярах 06 березня 2015 року. Аудитор Л. А. Сивук
(Сертифікат серії А № 005629 від 25.12.2003 р.) Керівник ТОВ «АФ «АКОфінекспертсервіс» А. В. Ганенко сертифікат серії А № 003610,
виданий рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати № 264/2
від 31.01.2013 року, дійсний до 29.01.2018 року

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2014
2013
2012

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X

X
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх
представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності
контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні
X

X
X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Ні

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
3
0
0
1
2
2

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні
X
X
X
X
д/н
д/н

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
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): Спостережна рада обирається з числа акціонерів чи уповноважених представників
акціонерів. Представник члена Ради має виконувати свої обов’язки сумлінно та дотримуватися вимог
чинного законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства, рішень Зборів Товариства.
Представник члена Ради повинен: виконувати розпорядження та рішення Зборів Товариства;
виконувати функції, визначені статутом, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Ні
X
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного
товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його
правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного
управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

X
X
X
д/н

так, створено ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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?
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова Виконавчий
рада
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так
Ні
Так
Ні
Так
Так
Ні
Так

Так
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так
Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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):

Ні
X

X
X
X
X
X
X
д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність
вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується
загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі даних
зборах
НКЦПФР про ринок
цінних паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють
Ні
Так
10 відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
Так
Так
товариства
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів
Ні
Ні
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб
Ні
Ні
акціонерного товариства

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві
Ні

Інформація
Копії
розміщується на
документів
власній інтернетнадаються
сторінці
на запит
акціонерного
акціонера
товариства
Так
Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

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

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

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
д/н

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 (запишіть)

Ні
X

X
X
д/н

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

Так
X

Ні
X
X
X
X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку
останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X
д/н

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх
трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управління не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управління не приймався
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
кодекс корпоративного управління не приймався

Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість
56
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Саперно-Слобідська,25, м. Київ, Голосіївський, 03039, 044
Адреса
5694901
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

КОДИ
2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

03569120

за КОАТУУ

8036100000

за КОПФГ
за КВЕД

230
10.72

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

1
І. 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 фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. 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

2

3

4

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової звітності
5

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

19
48
29
0
8705
11373
2668
0
0
0
0
0
0

18
55
37
0
8760
11987
3227
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1095

8724

8778

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

869
659
0
52
158
0
0
0

1226
1041
0
27
158
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

1934

1232

0

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

0
9
9
0
0
164
0
19
0
19
0
0

0
0
0
0
0
108
0
215
0
215
42
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

На початок звітного На кінець звітного
Код рядка
періоду
періоду

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 ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

Пасив

І. 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)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви, у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного
періоду)
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного
періоду)
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
за розрахунками з бюджетом
за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення

1181
1182
1183
1184
1190

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1195

2995

2823

0

1200

0

0

0

1300

11719

11601

0

На початок звітного На кінець звітного
Код рядка
періоду
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової звітності

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

527
0
0
1582
0
0
0
9289
(0)
(0)
0
11398

527
0
0
1582
0
0
0
8958
(0)
(0)
0
11067

0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

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
0

1531

0

0

0

1532

0

0

0

1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

0
0

1610

0

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660

201
57
0
0
3
0
0
0
0
3

451
19
1
0
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1665
1670
1690

0
0
57

0
0
61

0
0
0

Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1695

321

534

0

1700

0

0

0

1800
1900

0
11719

0
11601

0
0

Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Аксьонов Віталій Тимофійович
Гончарук Тетяна Василівна

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015 | 01 | 01
03569120

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
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

Код рядка

За звітний період

2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

7697
0
0
0
0
0
( 4400 )
(0)

За аналогічний період
попереднього року
7109
0
0
0
0
0
( 3222 )
(0)

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120

3297
(0)
0
0
0
0
1118

3887
(0)
0
0
0
0
11

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 2251 )
( 1342 )
( 1069 )

( 2153 )
( 1578 )
( 162 )

2181

(0)

(0)

2182

(0)

(0)

2190

0

5

збиток
Дохід від участі в капіталі
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

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( 247 )
0
0
0
0
(0)
(0)
(7)
0

(0)
0
0
17
0
(0)
(0)
( 17 )
0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2290
2295
2300
2305

0
( 254 )
-77
0

5
(0)
-3
0

Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2350
2355

0
( 331 )

2
(0)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2400
2405
2410
2415
2445

0
0
0
0
0

За аналогічний період
попереднього року
0
0
0
0
0

Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2450
2455

0
0

0
0

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460
2465

0
-331

0
2

2151
1949
722
678
3562
9062

1899
1896
714
660
3050
8219

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2500
2505
2510
2515
2520
2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

2600
2605
2610
2615
2650

2107488
2107488
-0.16
-0.16
0

2107488
2107488
0
0
0

Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Аксьонов Віталій Тимофійович
Гончарук Тетяна Василівна

Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015 | 01 | 01
03569120

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1
І. 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
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095

6085
0
0
36
0
1198
1
0
0
2422
0
0
0
1

5403
0
0
38
0
41
1
0
0
3009
0
0
0
1

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190

( 3555 )
( 1613 )
( 791 )
( 774 )
( 69 )
( 278 )
( 427 )
( 2033 )
(6)
(0)
(0)
(0)
( 94 )

( 1748 )
( 1639 )
( 819 )
( 1163 )
( 70 )
( 667 )
( 426 )
( 2412 )
(5)
(0)
(0)
(0)
( 264 )

3195

877

443

3200

0

0

3205

0

0

3215

0

0

3220
3225
3230

0
0
0

0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255

(0)

(0)

3260
3270
3275

( 715 )
(0)
(0)

( 458 )
(0)
(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі

3280

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

(0)

(0)

3290

(0)

(0)

3295

-715

-458

3300

0

0

3305
3310
3340

0
0
0

0
0
0

3345

(0)

(0)

3350
3355
3360
3365
3370

0
(0)
(0)
(0)
(0)

0
(0)
(0)
(0)
(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
162
19
34
215

(0)
0
-15
34
0
19

Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Аксьонов Віталій Тимофійович
Гончарук Тетяна Василівна

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015 | 01 | 01
03569120

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

За звітний період

Код рядка

1
2
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
3500
до оподаткування
Коригування на:
3505
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
3510
збиток (прибуток) від нереалізованих
3515
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
3520
діяльності та інших негрошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю, та дохід (витрати)
3522
від первісного визнання

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

надходження
3

видаток
4

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів
Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Грошові кошти від операційної діяльності
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

X

0

X

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X

(0)

X
X
X
X

0
0
0
0

X
X
X
X

0
0
0
0

Чистий рух коштів від операційної
3195
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
3235
одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280

підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
3395
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
3400
період
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок
3410
коштів
Залишок коштів на кінець року
3415

X

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
2015 | 01 | 01

Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

03569120

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення

Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний
Код рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал

Нерозподілений
прибуток Неоплачений Вилучений
(непокритий
капітал
капітал
збиток)
7
8
9

Всього

2

3

4

5

6

10

4000

527

0

1582

0

9289

0

0

11398

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

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:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу
Погашення
заборгованості з

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

4095

527

0

1582

0

9289

0

0

11398

4100

0

0

0

0

-331

0

0

-331

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)
Вилучення
частки в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі
Залишок на
кінець року

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

0

0

0

-331

0

0

-331

4300

527

0

1582

0

8958

0

0

11067

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Аксьонов Віталій Тимофійович
Гончарук Тетяна Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Публічне акціонерне товариство «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ Публічного акціонерного
товариства «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року м. Київ 2015 рік Зміст Примітки до звітів 1. Облікова
політика. 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 1.3.
Інвестиційна нерухомість 1.4. Основні засоби 1.5. Нематеріальні активи 1.6. Оперативний лізинг (оренда) 1.7. Припинена діяльність
1.8. Податок на прибуток 1.9. Власні акції, викуплені в акціонерів 1.10. Доходи та витрати 1.11. Взаємозалік статей активів і
зобов'язань 1.12. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 2. Вплив переходу на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 3. Основні засоби та нематеріальні активи 4. Запаси 5. Дебіторська заборгованість
6. Грошові кошти 7. Інші зобов’язання 8. Власний капітал 9. Інші операційні доходи 10. Інші доходи 11. Адміністративні витрати 12.
Витрати на збут 13. Собівартість виготовленої продукції 14. Інші операційні витрати 15. Витрати на податок на прибуток 16.
Прибуток (/збиток) на одну просту акцію 17. Операції з пов’язаними особами 18. Події після дати балансу Примітка 1. Облікова
політика Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства Повне найменування Товариства: Повне офіційне
найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування». Повне офіційне найменування
російською мовою: Публичное акционерное общество «Харчопродпакування». Повне офіційне найменування англійською мовою:
Publіc Joіnt Stock Company “Harchoprodpakuvannya”. Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ХПП»; Скорочене
найменування російською мовою: ПАО «ХПП»; Скорочене найменування англійською мовою: PJSC “НРР” Код за ЄДРПОУ: 03569120.
Місцезнаходження Товариства: Юридична адреса: Україна, 03039, м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська, 25. Поштова адреса банку:
Україна, індекс 03039, м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська, буд. 25. Телефони: +38 044 569-49-17, т/ф +38 044 569-49-18.
Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство. Дата звітності за звітний період: Фінансова звітність Товариства
складається за період, що розпочався 01 січня 2013 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року.
Вперше попередня фінансова звітність Товариства складалася за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що
розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2013 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» та ст..40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність була складена

згідно з вимогами МСФЗ 1. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 січня 2012 року. Валюта звітності: українська гривня.
Одиниця виміру річної звітності: тисячі гривень (тис. грн.), якщо не зазначено інше. Назва органу управління, у віданні якого
перебуває Товариство: Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» не перебуває під управлінням материнської
компанії. Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство: Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування»
створено на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 18 листопада 1997 року №
1380 шляхом перетворення Державного торгово-виробничого підприємства по фасуванню продовольчих товарів. ПАТ «ХПП»
здійснює свою діяльність згідно зі Статутом. За Статутом основними напрямками діяльності Товариства є: • виробництво сухарів,
печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; • виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (не включає
виробництво сахарози); • пакування; • здавання в оренду власного нерухомого майна; • діяльність автомобільного вантажного
транспорту; • неспеціалізована торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; • виробництво та фасування
продовольчих товарів; • виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; • виробництво чаю та кави; •
виробництво прянощів та приправ; • інша діяльність. Основними напрямками діяльності Товариства у звітному році були: •
виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; • виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських
виробів (не включає виробництво сахарози); • пакування; • здавання в оренду власного нерухомого майна; • діяльність
автомобільного вантажного транспорту; • неспеціалізована торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
Результати від господарської діяльності: Результати діяльності Товариства за звітний рік розкриваються у Звіті про фінансові
результати ПАТ «ХПП». За 2014 рік доходи ПАТ «ХПП» (без ПДВ) склали 8 815 тис. грн. та сформовані в основному за рахунок: •
реалізації виготовленої продукції – 2 326 тис. грн.; • реалізації товарів – 1 198 тис. грн.; • здавання в оренду власного нерухомого
майна – 1 897 тис. грн., • надання послуг фасування і пакування – 1 628 тис. грн., • діяльності автомобільного вантажного
транспорту – 648 тис. грн., • реалізації іноземної валюти – 1 051 тис. грн.; • інші доходи – 67 тис. грн. Загальна сума витрат
Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2014 рік склала 9 069 тис. грн., які в своїй структурі мають: •
собівартість виготовленої продукції – 48% (4 400 тис. грн.); • адміністративні витрати – 25% (2 251 тис. грн.); • витрати на збут – 15%
(1 342 тис. грн.); • собівартість реалізованої іноземної валюти – 11% (1 046 тис. грн.); • інші витрати – 1% (30 тис. грн.); Фінансовий
результат діяльності Товариства (збиток) за 2014 рік становить 254 тис. грн. Витрати з податку на прибуток за 2013 рік: 76 тис. грн.
Прогнозовані витрати з податку на прибуток за 2014 рік: 1 тис. грн. Чистий збиток Товариства: 331 тис. грн. Чистий збиток на одну
просту акцію склав 0,15706 гривень. Вищезазначена інформація міститься в звіті про фінансові результати ПАТ «ХПП» станом на 31
грудня 2014 року. Інформація про рух капіталу за звітний рік наведена у звіті про рух капіталу. Статутний капітал Товариства
станом на 31 грудня 2014 року становить 526 872 тис. грн. Злиття, приєднання, поділ, перетворення: Публічне акціонерне
товариство «Харчопродпакування» здійснює свою діяльність на території України. Станом на 31 грудня 2014 року не мав
відокремлених підрозділів. На протязі 2013 - 2014 років не мав намірів злиття приєднання, поділу, перетворення. Плани щодо
безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин Керівництво Товариства оцінило здатність ПАТ «ХПП» здійснювати
безперервну діяльність та прогнозує, що Товариство володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності у
найближчому майбутньому. Крім того Керівництво не володіє інформацією про наявність невизначеності, яка може викликати
сумніви щодо можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується виходячи із припущення
про безперервність діяльності. Припинення окремих видів діяльності: Припинення окремих видів господарської діяльності протягом
2013-2014 років не відбувалось. Обмеження щодо володіння активами: У 2013-2014 роках не укладалися угоди, що передбачали
обмеження щодо володіння активами. Станом на 31 грудня звітного року справ, що розглядалися у суді, зобов’язань, що пов’язані з
кредитуванням і не відображені у балансі не було. Управління Товариством. Відповідальність і функції Наглядової ради та
Правління. Органами управління Товариством є: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада; • Правління. Органами контролю
Товариства є: • Ревізійна комісія. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його
діяльністю. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює
діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів. Компетенція, порядок роботи,
виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом
Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе
відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом,
рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською
діяльністю Товариства. Власні акції викуплені у акціонерів. Станом на 31.12.2014 ПАТ «ХПП» не мав викуплених власних акцій.
Кількість працівників на кінець звітного періоду. На кінець звітного періоду в Товаристві працювало 56 осіб. Середньооблікова
кількість штатних працівників за 2013 рік складала 46 осіб, за 2014 рік - 47 осіб. Примітка 1.2. Основи облікової політики та
складання звітності Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського
обліку з урахуванням коригуючих проводок. Основні принципи облікової політики Товариства викладені у “Положенні про облікову
політику ПАТ «ХПП»”. Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, інших законодавчих актів України,
рішень Правління Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що
визначають порядок здійснення операцій з різними фінансовими інструментами. Форми і примітки звітності базуються на даних
бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно Облікової політики Товариства на 2014 рік. Облікова політика – це сукупність
визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються Публічним Акціонерним
Товариством «Харчопродпакування» (далі ПАТ «ХПП») для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика ПАТ «ХПП»
– документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці в Товаристві прийомів та методів
бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу. Положення про облікову політику Товариства
затверджується рішенням Правління Товариства. Положення облікової політики Товариства є обов’язковими для безумовного
виконання в поточному році. У межах чинного законодавства Положення визначає: - основні принципи ведення бухгалтерського
(фінансового) обліку та формування статей звітності, - єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу

Товариства, - порядок нарахування доходів Товариства, критерії визнання активів сумнівними чи безнадійними до отримання, порядок створення та використання спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів безнадійної заборгованості), вимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій. Основними принципами облікової політики Товариства є: • повне
висвітлення - усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має
містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються
згідно з нею; • превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності
та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; • автономність - активи та зобов'язання Товариства відокремлені від
активів та зобов'язань інших підприємств і власників Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не
повинні відображатися у фінансової звітності Товариства; • обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,
відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; •
безперервність - оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в
неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабів діяльності Товариства повинні відображатися у фінансових звітах; •
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. •
послідовність – постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках,
передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує
додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах ; • історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів і
пасивів за вартістю їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній
валюті України. Активи і зобов'язання Товариства обліковуються, пріоритетно, за вартістю їх придбання чи виникнення. Для
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства оприбутковуються та
обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або справедливою вартістю): • за первісною або
історичною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за
сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення
зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності ; • за справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку
необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке
зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз обізнані, зацікавлені та
незалежні сторони” означає наявність добре проінформованого покупця, який має бажання купити, і добре проінформованого
продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність до
справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків.
Крім вказаних, в обліковій політиці Товариства, у залежності від характеру та змісту завдань різних складових його облікової
системи, використовуються інші методи оцінки окремих груп активів і зобов’язань. Примітка 1.3. Інвестиційна нерухомість
Протягом 2013-2014 років Товариство не здійснювало операції з інвестиційною нерухомістю. Примітка 1.4. Основні засоби Основні
засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість
більше 1000,00 гривень. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об`єкт основних засобів. Придбані (створені)
основні засоби та нематеріальні активи визнаються в Товаристві за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта
основних засобів складається з таких витрат: • суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних
знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); • реєстраційних зборів, державного
мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; • суми
ввізного мита; • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються
банку); • витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів; • витрат на транспортування, установку, монтаж,
налагодження основних засобів; • інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони
придатні для використання за призначенням. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на
поліпшення (модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті чого збільшуються
майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні. В системі обліку Товариства
амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна
сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта
основних засобів. Амортизація нараховується із застосуванням програмного забезпечення. Нарахування амортизації за МНМА,
вартістю до 1000 грн., здійснюється в день оприбуткування активу в розмірі 100% від його первісної вартості. Строк корисного
використання - визначений строк, протягом якого очікується використання основних засобів Товариством. Після початкового
визнання облік основних засобів ведеться за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється комісією банку під час їх первісного визнання прямолінійним методом: будинки, споруди і передавальні пристрої - від 20 років; - обладнання - від 5 років; - транспортні засоби - до 5 років; - інструменти,
інвентар - від 4 років; - меблі - від 4 років; - комп’ютерне та телефонне обладнання - від 2 років; - інші необоротні матеріальні
активи (крім малоцінних) - від 12 років; - малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) - від 1 року. Протягом 2013-2014 років
змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не
здійснювалась. В оперативний лізинг надавались приміщення адміністративної будівлі та будівлі фасувального цеху. Основні
засоби не надавались під заставу зобов’язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались. Примітка
1.5. Нематеріальні активи Нематеріальні активи (НА) – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується Товариством з метою використання протягом періоду понад один рік (або одного операційного циклу, якщо він довший
за рік) у своїй діяльності, в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Бухгалтерський облік

нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: • авторське право та суміжні з ним права (комп'ютерні
програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання тощо); • незавершені
капітальні інвестиції в нематеріальні активи; • інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання
економічних та інших привілеїв тощо). Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю - історичною (фактичною)
собівартістю нематеріальних активів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) нематеріальних активів. Первісна вартість також включає у себе усі витрати,
що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках
проведення витрат на поліпшення (модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) або удосконалення
нематеріальних активів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними
інвестиціями) та при проведенні. Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною
вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Справедлива
вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами. В системі обліку Товариства амортизація та нематеріальних активів нараховується за
кожним окремим об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості,
яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта. Амортизація нараховується із застосуванням програмного
забезпечення. Протягом 2013-2014 років зміни методу амортизації нематеріальних активів Товариства не відбувалось, переоцінка
первісної вартості не здійснювалась, перегляду терміну корисного використання нематеріальних активів не було, договори про
придбання в майбутньому нематеріальних активів Товариством не укладались. Примітка 1.6 Оперативний лізинг (оренда) Під час
укладення договорів, визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, міститься в аналізі змісту угоди.
При цьому, визначається чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право
користування активом результаті даної угоди. Товариство в якості орендаря Оренда активів, за умовами якої всі ризики та
винагороди від володіння відносяться до орендодавця, класифікується як оперативна оренда. Лізингові платежі від операційної
оренди визнаються як витрати на основі прямолінійно методу протягом лізингового періоду і включаються в операційні витрати.
Товариство в якості орендодавця Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від
володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Станом на 31 грудня 2014 року Товариством надавалися активи – офісні
та складські приміщення - у оперативний лізинг (оренду). Також станом на 31 грудня з Товариством укладено 2 угоди на оренду
обладнання, за умовами яких Товариство є орендарем. Протягом звітного року Товариство не укладало договори за невідмовною
орендою. Договори фінансового лізингу Товариством не укладалися. Примітка 1.7 Припинена діяльність У Товаристві не
відбувалось припинення діяльності. Примітка 1.8. Податок на прибуток Податки Поточний податок Податкові активи та зобов’язання
з поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, що передбачається до відшкодування від податкових
органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та законодавство, що застосовується для визначання даної суми, ставки та закони, що прийняті на звітну дату. Відстрочений податок Відстрочений податок визнається на звітну дату за тимчасовими
різницями між податковою базою та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочене податкове зобов’язання
визнається за всіма оподатковуваними різницями за виключенням наступних випадків: коли відстрочене податкове зобов’язання
виникає в результаті первинного визначення гудвіла, або активу, або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бізнесу, і яка
на момент її здійснення не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню
оподатковуваних тимчасових різниць, які пов’язані з вкладеннями в дочірні компанії; якщо материнська компанія може
контролювати період зменшення тимчасової різниці або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена в
найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що вираховуються, в
результаті переносу на майбутні періоди невикористаного податкових пільг та невикористаних податкових збитків, в тій мірі, в якій
існує значна ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути враховані тимчасові різниці,
що вираховуються, перенесення невикористаних податкових пільг та невикористаних податкових збитків, окрім наступних
випадків: коли відстрочені податкові активи, що відносяться до тимчасових різниць, що вираховуються, виникають в результаті
первинного визнання активу або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бізнесу, і яка на момент її здійснення не впливає ні
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню тимчасових різниць, що вираховуються, які
пов’язані з інвестиціями в дочірні компанії, відстрочені податкові активи визнаються лише в тій мірі, в якій є значна ймовірність
того, що тимчасові різниці будуть зменшені в найближчому майбутньому, та буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути використані тимчасові різниці. Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається не рідше
ніж один раз на рік, і знижується, якщо ймовірність того, що буде отриманий достатній оподатковуваний прибуток, що дозволить
використати увесь або частину відстрочених активів, незначна. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються не рідше
одного разу на рік і визнаються в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що майбутній податковий прибуток дозволить відшкодувати
відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за тими ставками, які як передбачається,
будуть використовуватись в тому році, коли актив буде реалізований, а зобов’язання погашено, на підставі податкових ставок, які
станом на звітну дату були впроваджені. Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених
Податковим Кодексом України (далі – ПКУ). Ставка податку на прибуток на 2013 рік складала 19 % від прибутку до оподаткування, з
01 січня 2014 року ставка податку складає 18 % від прибутку до оподаткування. Сума податку на прибуток Товариства за 2013 рік
складала 76 тис.грн. Сума податку на прибуток Товариства за звітний 2014 рік визначалася у відповідності до норм ПКУ,
прогнозована сума податку складає 1 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року не визнано відстрочених податкових зобов’язань.
Примітка 1.9 Власні акції Товариства, викуплені в акціонерів Протягом 2013-2014 років викуп власних акцій у акціонерів Публічним
Акціонерним Товариством «Харчопродпакування» не відбувався. Примітка 1.10 Доходи і витрати Облік та визнання доходів та
витрат Товариства проводиться згідно з МСБО (ІAS)18 «Дохід», Положенням (стандартом бухгалтерського обліку 15 “Доходи”,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290. Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій,
визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства
України. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат Товариства базуються на принципах

нарахування і відповідності: - Принцип нарахування: статті доходів і витрат враховуються та оцінюються в момент продажу активу
або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді
незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти. - Принцип відповідності: витрати та доходи, пов'язані з цими
витратами, визнаються у бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Доходи/витрати підлягають нарахуванню та
відображенню у фінансовій звітності Товариства якщо виконуються такі умови: а) фінансовий результат операції, пов'язаної з
наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений; б) доход або витрати відповідають виникненню реальної
заборгованості (за дебетом у разі доходу і за кредитом у разі витрат). Вищевказані умови можливо вважати виконаними, якщо: а) є
угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу, або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного
законодавства України; б) є документи, які підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт прийманняпередавання, платіжна вимога - доручення тощо). За цих умов доходи (витрати) за операцією з надання (отримання) послуг
визнаються у бухгалтерському обліку в міру їх надання (отримання). У разі, якщо Товариством отримані доходи (здійснені витрати),
за активами або зобов’язаннями, які будуть існувати в майбутньому, або за послугами, які будуть надані (отримані) у наступних
звітних періодах, такі доходи (витрати) не включаються до фінансового результату звітного періоду, а враховуються на рахунках
“Доходи майбутніх періодів ” (“Витрати майбутніх періодів ”). Заборгованість за нарахованими доходами Товариства, визнана
безнадійною до отримання, підлягає списанню. Примітка 1.11. Взаємозалік статей активів та зобов’язань За звітний період
Товариством не здійснювався взаємозалік активів і зобов’язань балансу. Примітка 1.12 Ефект змін в обліковій політиці та
виправлення суттєвих помилок Розкриття змін та виправлення суттєвих помилок у фінансовій звітності здійснюється відповідно до
основних вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» та
міжнародних стандартів. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення. Якщо сума
коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика
поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики. Протягом звітного року облікова
політика підприємства не змінювалась. Для складання достовірної звітності підприємство використовує право щомісячно, у разі
потреби, проводити коригуючи проводки. В 2013 році були виправлені помилки, пов’язані з технічно некоректним списанням
виробничих запасів у виробництво в 2011 році. В зв’язку з вищевказаним, а також з поданням уточнюючої декларації з податку на
прибуток за 2-4 квартали 2011 року, відбулось коригування (в тис. грн.) виробничих запасів в сторону зменшення на 19, суми
зобов’язань з податку на прибуток на 15, суми нерозподіленого прибутку на 01 січня 2012 року на 4. Іншого виправлення суттєвих
помилок, які мали місце в попередніх роках, протягом 2013-2014 років не проводилось. Примітка 2. Вплив переходу на міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році
Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані – «КТМФЗ»), які розміщені на
офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і змінених стандартів
і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для відображення даних
звітного року. Станом на дату переходу на міжнародні стандарти ПАТ «ХПП» було визнано активів на 6 404 тис. грн. більше:
будинки і споруди були визнані за справедливою вартістю на дату балансу. Не було визнано активом підприємства дебіторську
заборгованість в сумі 287 тис. у зв’язку з невеликим відсотком імовірності її отримання, та здійснену в попередніх періодах
дооцінку готової продукції на складі на суму 102 тис.грн. Внаслідок вказаних перетворень збільшилась валюта балансу з 6 064 тис.
грн. на кінець попереднього періоду до 11 809 тис. грн. на 01 січня 2012 р. Всі коригування проводились за рахунок статті балансу
«Нерозподілений прибуток». Протягом 2013-2014 років у зв’язку з збільшенням вартості основних засобів збільшились
амортизаційні відрахування, оскільки термін корисного використання не змінювався. Це призвело до збільшення витрат, що
відобразилося на збільшенні собівартості виготовленої продукції у порівнянні з минулим роком і зменшенні прибутку Товариства.
Примітка 3. Основні засоби та нематеріальні активи На дату переходу 01 січня 2012 року згідно пункту Г5 МСФО1 «Перше
застосування» ПАТ «ХПП» оцінив об’єкти основних засобів за їх справедливою вартістю та використав цю справедливу вартість як
доцільну вартість на цю дату. Справедлива вартість будинків та споруд була визначена на основі «Звіту про оцінку майна»,
виконаного СПД-ФО Аджиєв Т.М. (сертифікат СОД 13168/12 від 03.04.2012р.). Оцінку інших основних засобів було здійснено
інвентаризаційною комісією Товариства. В результаті дооцінки до справедливої вартості, вартість будівель і споруд Товариства
зросла на 6 404 тис. грн. У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації
для продажу. Основними засобами, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та
розпорядження, Товариство не володіє. Протягом звітного періоду основні засоби та нематеріальні активи Товариством у заставу
не передавалися. Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.
Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2013-2014 років не було. За 2013 - 2014 роки
відбулись істотні зміни в складі основних засобів. Основні засоби в 2013 році За 2013 рік відбулись істотні зміни в складі основних
засобів. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Будинки, споруди та передавальні пристрої" складала 8248 тис.
грн., знос 334 тис. грн. За 2013 рік було нараховано амортизації 337 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи
внаслідок модернізації, реконструкції, переобладнання на 264 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 7841 тис.
грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Машини та обладнання" складала 1769 тис. грн., знос 1185 тис. грн. За
2013 рік було нараховано амортизації 138 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання
нових об`єктів основних засобів на 36 тис. грн., внаслідок модернізації та поліпшення основних засобів на 3 тис. грн. Зменшено
вартість групи у зв`язку з вибуттям із господарської діяльності повністю зношених основних засобів на 2 тис. грн. На кінець року
залишкова вартість групи складала 485 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Транспортні засоби"
складала 879 тис. грн., знос 375 тис. грн. За 2013 рік було нараховано амортизації 164 тис. грн. На кінець року залишкова вартість
групи складала 340 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)"
складала 141 тис. грн., знос 119 тис. грн. За 2013 рік було нараховано амортизації 9 тис. грн. Протягом звітного року було
збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 5 тис. грн. На кінець року залишкова вартість
групи складала 18 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інші основні засоби" складала 23 тис. грн., знос

5 тис. грн. За 2013 рік було нараховано амортизації 2 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 16 тис. грн. За
2013 рік було придбано малоцінних необоротних матеріальних активів вартістю 3 тис. грн., по яким було нараховано знос і які
обліковуються на позабалансовому рахунку. Інших необоротних активів на початок 2013 року було вартістю 7 тис. грн., сума зносу
за 2013 рік по цій групі склала 2 тис. грн. Залишкова вартість на 31.12.2013 р. складала 5 тис. грн. Всього на початок року первісна
(переоцінена) вартість основних засобів складала 11 067 тис. грн., знос 2 018 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено
вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 44 тис. грн., внаслідок модернізації, реконструкції,
переобладнання - на 267 тис. грн. На кінець року залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
складала 8 705 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Нематеріальні активи" складала 33 тис. грн., знос
24 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 15 тис.
грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 19 тис. грн. В 2013 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 311 тис.
грн. за рахунок власних джерел. З них придбання нових основних засобів – 44 тис. грн., модернізація (реконструкція, поліпшення),
які збільшують економічні вигоди для підприємства, - 267 тис. грн. Модернізація (реконструкція, поліпшення) відбулась у вигляді
встановлення нових металопластикових вікон в складських та цехових приміщеннях, що підвищує привабливість будівель для
орендарів та зменшує витрати на опалення приміщень фасувального цеху. З нових основних засобів в 2013 році були придбані
чотири одиниці комп’ютерної техніки, принтер, один термопринтер для виробництва вартістю 23 тис. грн. та кондиціонер. В 2013
році був списаний Верстат електромонтажних робіт інв.№10620017 як непридатний для подальшого використання, первісною
вартістю 2 тис. грн., строк корисного використання закінчився, повністю замортизований. Протягом 2013 року був придбаний
нематеріальний актив «Ліцензія OLP Mіcrosoft Wіn (Ліцензія №62025071 Mіcrosoft Open Lіcense)» вартістю 15 тис. грн. Основні засоби
в 2014 році На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Будинки, споруди та передавальні пристрої" складала 8512 тис.
грн., знос складав 671 тис. грн. За 2014 рік було нараховано амортизації 365 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено
вартість групи внаслідок модернізації, реконструкції, переобладнання на 632 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи
складала 8108 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Машини та обладнання" складала 1806 тис. грн.,
знос 1321 тис. грн. За 2014 рік було нараховано амортизації 130 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи
внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 20 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 375 тис.
грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Транспортні засоби" складала 879 тис. грн., знос 539 тис. грн. За 2014
рік було нараховано амортизації 151 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 676 тис. грн. На початок року
первісна (переоцінена) вартість групи "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" складала 146 тис. грн., знос 128 тис. грн. За 2014
рік було нараховано амортизації 6 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 12 тис. грн. На початок року первісна
(переоцінена) вартість групи "Інші основні засоби" складала 23 тис. грн., знос 7 тис. грн. За 2014 рік було нараховано амортизації 3
тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання модернізації, реконструкції, переобладнання
на 63 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 76 тис. грн. За 2014 рік було придбано малоцінних необоротних
матеріальних активів вартістю 12 тис. грн., по яким було нараховано знос і які облікуються на позабалансовому рахунку. Інших
необоротних активів за 2014 рік було придбано вартістю 5 тис. грн., первісна (переоцінена) вартість складала 7 тис. грн., знос 2
тис. грн. За 2014 рік він збільшився на 3 тис. грн. Залишкова вартість групи на 31.12.2014 р. складала 7 тис. грн. Всього на початок
року первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 11 373 тис. грн., знос 2 668 тис. грн. Протягом звітного року було
збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 37 тис. грн., внаслідок модернізації,
реконструкції, переобладнання - на 695 тис. грн. Списано основних засобів залишковою вартістю 7 тис. грн. (первісна вартість 118
тис. грн., знос 111 тис. грн.). На кінець року залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
складала 8 760 тис. грн. На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Нематеріальні активи" складала 48 тис. грн., знос
29 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 8 тис.
грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 18 тис. грн. В 2014 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 740 тис.
грн. за рахунок власних джерел. З них придбання нових основних засобів – 20 тис. грн., модернізація (реконструкція, поліпшення),
які збільшують економічні вигоди для підприємства, - 695 тис. грн., придбання нових малоцінних необоротних активів – 12 тис.
грн., інших необоротних активі – 5 тис. грн. Модернізація (реконструкція, поліпшення) відбулась у вигляді встановлення нових
металопластикових вікон в складських та цехових приміщеннях, що підвищує привабливість будівель для орендарів та зменшує
витрати на опалення приміщень фасувального цеху. Також була дообладнана та розширена система пожежної сигналізації в
складських приміщеннях фасувального цеху, що підвищило захищеність приміщень від пожежної небезпеки. З нових основних
засобів в 2014 році були придбана одна одиниця комп’ютерної техніки (системний блок) вартістю 5 тис. грн. та компресор REMEZAFІAC для виробництва вартістю 15 тис. грн. Компресор, інв.№10620049, первісною вартістю 6 тис. грн., який був встановлений
раніше, в 2001 р., вийшов з ладу та був списаний в 2014 році. Також протягом року було списано та утилізовано шістнадцять
одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки, монітори та ін.) як морально застарілі й не придатні для подальшого використання.
Первісна вартість техніки складала 25 тис. грн., строк корисного використання закінчився, ОЗ повністю замортизовані, техніку
неможливо використовувати в умовах нових і сучасних вимог інтернету та мережевих систем. В 2014 році набув аварійного стану
вантажний автомобіль FAW CA 1061К28L5R5-1011П інв. номер №10520003. Комісією із списання ОЗ було прийняте рішення про
зняття автомобіля з обліку та утилізацію. Автомобіль працює з 2006 року, вичерпав свій робочий ресурс, ремонту не підлягає, був
списаний і утилізований. Протягом 2014 року був придбаний нематеріальний актив «1С:Підприємство 8. УТП для України» та 10
клієнтських ліцензій до ПЗ вартістю 8 тис. грн. В 2014 р. було списано з балансу програмне забезпечення, строк дії якого
закінчився. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які
виникали у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо
у власному капіталі у Товаристві не відбувалося. Дані примітки 3 використовуються для розрахунку рядків 010-032 Балансу.
Примітка 4. Запаси Станом на 31 грудня 2013 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 869 тис. грн., на 31 грудня 2014 р.
вартість запасів в балансі Товариства складала 1 226 тис. грн.. Всі запаси відображені в обліку по собівартості оскільки це є
найменша з величин між собівартістю і чистою вартістю реалізації. Балансова вартість запасів на кінець 2013 року складала: сировина і матеріали - 437 тис. грн.; - паливо - 44 тис. грн.; - тара і тарні матеріали - 17 тис. грн.; - будівельні матеріали - 4 тис.

грн.; - запасні частини - 108 тис. грн.; - малоцінні та швидкозношувані предмети - 41 тис. грн.; - інші матеріали - 8 тис. грн.; готова продукція - 52 тис. грн.; - товари - 158 тис. грн. Разом запасів вартістю 869 тис. грн. Балансова вартість запасів на кінець
2014 року складала: - сировина і матеріали - 647 тис. грн., тобто збільшилась на 48,1 %; - паливо - 163 тис. грн., збільшилась на
270,5 %; - тара і тарні матеріали - 18 тис. грн., збільшилась на 5,8 %; - будівельні матеріали - 5 тис. грн., збільшилась на 25,0 %; запасні частини - 140 тис. грн., збільшилась на 129,6 %; - малоцінні та швидкозношувані предмети - 58 тис. грн., збільшилась на
41,4 %; - інші матеріали - 10 тис. грн., збільшилась на 25,0 %; - готова продукція - 27 тис. грн., зменшилась на 48,1 %; - товари - 158
тис. грн., тобто залишилась без змін. Разом балансова вартість запасів на кінець 2014 рок - 1 226 тис. грн. За звітний період на
балансі Товариства збільшилась кількість запасів, приріст вартості всіх запасів склав 41,1%. На кінець 2014 року найбільше зросло
сальдо по таких запасах як паливо, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети, сировина і матеріали. Зменшились
запаси готової продукції на складах. За звітний період запасів, переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на
комісію, у Товариства не було. На підприємстві використовуються такі методи вибуття запасів: сировина, основні й допоміжні
матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності - метод нормативних затрат, готова продукція та товари у вигляді
матеріальних цінностей для подальшого продажу - метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), малоцінні та
швидкозношувані предмети - метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. За звітний період запасів, переданих у
переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію, у Товариства не було. Дані примітки розшифровують 100 -140 рядки
балансу. Примітка 5. Дебіторська заборгованість На дату переходу на МСФО не було визнано активом підприємства дебіторську
заборгованість в сумі 287 тис. у зв’язку з невеликим відсотком імовірності її отримання. В активі балансу на 31 грудня 2012 року
облікувалось 1 900 тис. грн. дебіторської заборгованості, з неї поточної, із строком до 12 місяців виникнення, 1 889 тис. грн. ПАТ
«ХПП» не отримував інформацію, яка б вказувала, що є ризик неотримання заборгованості. Резерв сумнівних боргів не
створювався. Протягом року було списано безнадійну заборгованість на суму 2 тис. грн. На 31 грудня 2013 року в активі балансу
Товариства облікувалось 1 934 тис. грн. дебіторської заборгованості. Відбулось збільшення на дебіторської заборгованості на 1,79%.
Резерв сумнівних боргів не створювався. Протягом 2013 року безнадійна дебіторська заборгованість не списувалась. В активі
балансу на 31 грудня 2014 року облікувалось 1 232 тис. грн. дебіторської заборгованості, з неї поточної, із строком до 12 місяців
виникнення, 1 225 тис.грн. ПАТ «ХПП» не отримував інформацію, яка б вказувала, що є ризик неотримання заборгованості. Резерв
сумнівних боргів не створювався. Протягом 2013 – 2014 років ПАТ «ХПП» не укладав договорів фінансового лізингу (оренди).
Часткового або повного погашення контрагентами раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості протягом
2013 – 2014 рр. не відбувалось. За строками непогашення дебіторську заборгованість на 31 грудня 2013 року можна розподілити на
такі групи: - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців непогашення - 1923 тис. грн., від 12 місяців
непогашення - 11 тис. грн. - передплата за товари, роботи, послуги - до 3-х місяців непогашення - 164 тис. грн. На 31 грудня 2014
року розподіл дебіторської заборгованості за групами такий: - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців
непогашення - 1214 тис. грн., від 6 до 12 місяців – 11 тис. грн.; від 12 місяців непогашення - 7 тис. грн. - передплата за товари,
роботи, послуги - до 3-х місяців непогашення - 108 тис. грн. Дані примітки 4 використовуються для розрахунку рядків 161, 210
Балансу. Станом на 31.12.2014 р. ПАТ «ХПП» не мав довгострокових активів, призначених для продажу, та не мав груп вибуття.
Згідно принципу відповідності доходів і витрат, витрати на рекламу в сумі 42 тис. грн. були відображені у звітності як витрати
майбутніх періодів, оскільки реклама, здійснена в грудні 2014 року, приведе до збільшення доходів від продажів в січні 2015 р.
Примітка 6. Грошові кошти В національній валюті на поточному рахунку в установі банку сума коштів складала 19 тис. грн. на
31.12.2013 р., 34 тис. грн. на 31.12.14 р., в іноземній валюті на поточному рахунку в установі банку на 31.12.2014 р. - 181 тис. грн.
(11496,17 дол.). Примітка 7. Інші зобов’язання Кредиторська заборгованість: отримана передплата за товари, роботи, послуги
складала: на 01.01.2013р. - 98 тис. грн.; на 31.12.2013р. - 57 тис. грн.; на 31.12.2014р. - 61 тис. грн. В порівнянні з початком 2013
року сума кредиторської заборгованості на 31 грудня 2014 року зменшилась на 40 %. Зобов’язань, що пов’язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу станом на 31 грудня 2014 року ПАТ «ХПП» не має. Примітка 8. Власний капітал на 31 грудня
2014р. На 31 грудня 2014 року кількість акцій в обігу складала 2 107 488 шт., з них простих акцій - 2 107 488 шт. Власний капітал
складався з статутного капіталу - 527 тис. грн., додаткового вкладеного капіталу - 1 172 тис. грн., іншого додаткового капіталу
(безоплатно передані активи) - 410 тис. грн., нерозподіленого прибутку - 8 958 тис. грн. Всього власного капіталу - 11 067 тис. грн.
На дату переходу стаття балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» збільшилась за рахунок трансформаційних
коригувань з 3 306 тис. грн. на кінець попереднього періоду до 9 282 тис. грн. на 01 січня 2012 року. За 2013 рік сума
нерозподіленого прибутку збільшилася на 2 тис. грн., за 2014 рік сума нерозподіленого прибутку зменшилася на 331 тис. грн.
Примітка 9. Інші операційні доходи В 2013 році всього було отримано інших операційних доходів 11 тис. грн., в т.ч.: оприбуткування ТМЦ від списання ОЗ - 4 тис. грн.; - списання безнадійної кредиторської заборгованості - 2 тис. грн.; - реалізація
ТМЦ - 5 тис. грн. В 2014 році всього було отримано інших операційних доходів 1 118 тис. грн., в т.ч.: - оприбуткування ТМЦ від
списання ОЗ - 3 тис. грн.; - списання безнадійної кредиторської заборгованості - 31 тис. грн.; - реалізація ТМЦ - 3 тис. грн. реалізація іноземної валюти - 1 051 - операційна курсова різниця - 30 Дані примітки 9 використовуються для розрахунку рядка 060
Звіту про фінансові результати Примітка 10. Інші доходи Інші доходи, отримані в 2012-2013 роках, складаються із страхового
відшкодування, виплаченого страховиком в сумі 13 тис. грн. в 2012 році і 17 тис. грн. в 2013 році. В 2014 році інших доходів не
зафіксовано. Дані примітки 10 використовуються для розрахунку рядка 130 Звіту про фінансові результати. Примітка 11.
Адміністративні витрати Всього адміністративні витрати, понесені Товариством в 2013 році, складали 2 153 тис. грн., в 2014 році - 2
251 тис. грн. Статті витрат відповідали в 2013 році та 2014 році сумам: - витрати на утримання персоналу - 541 тис. грн. та 578 тис.
грн.; - амортизація основних засобів - 205 тис. грн. та 209 тис. грн.; - відрахування на соціальні заходи - 199 тис. грн. та 212 тис.
грн.; - витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги - 105
тис. грн. та 221 тис. грн.; - інші витрати, пов’язані з основними засобами - 464 тис. грн. та 382 тис. грн.; - консультативні,
інформаційні послуги - 38 тис. грн. та 27 тис. грн.; - банківське обслуговування - 20 тис. грн. та 23 тис. грн.; - екологічні витрати 103 тис. грн. та 27 тис. грн.; - витрати на охорону - 273 тис. грн. та 290 тис. грн.; - сплата інших податків та обов’язкових платежів,
крім податку на прибуток - 138 тис. грн. та 135 тис. грн.; - господарські витрати - 33 тис. грн. та 118 тис. грн.; - інші витрати - 34
тис. грн. та 29 тис. грн. Товариство не має інвестиційної рухомості. Дані примітки 11 використовуються для розрахунку рядка 070

Звіту про фінансові результати. Примітка 12. Витрати на збут Всього витрати на збут, понесені Товариством в 2013 році, складали 1
578 тис. грн., в 2014 році - 1 342 тис. грн. Статті витрат відповідали в 2013 році та 2014 році сумам: - витрати на утримання
персоналу - 469 тис. грн. та 420 тис. грн.; - амортизація основних засобів - 121 тис. грн. та 108 тис. грн.; - відрахування на
соціальні заходи - 148 тис. грн. та 138 тис. грн.; - витрати на утримання основних засобів - 88 тис. грн. та 159 тис. грн.; - інші
витрати, пов’язані з основними засобами - 314 тис. грн. та 320 тис. грн.; - рекламні послуги - 437 тис. грн. та 180 тис. грн.; - інші
витрати - 1 тис. грн. та 17 тис. грн. Дані примітки 12 використовуються для розрахунку рядка 071 Звіту про фінансові результати.
Примітка 13. Собівартість виготовленої продукції Всього собівартість виготовленої Товариством продукції в 2013 році складала 3 222
тис. грн., в 2014 році - 3 512 тис. грн. Статті витрат відповідали в 2013 році та 2014 році сумам: - витрати на утримання персоналу 962 тис. грн. та 1 012 тис. грн.; - амортизація основних засобів - 334 тис. грн. та 365 тис. грн.; - прямі матеріальні витрати - 1 162
тис. грн. та 1 262 тис. грн.; - відрахування на соціальні заходи - 367 тис. грн. та 375 тис. грн.; - витрати на утримання основних
засобів - 40 тис. грн. та 73 тис. грн.; - інші витрати, пов’язані з основними засобами - 301 тис. грн. та 341 тис. грн.; - витрати на
оренду виробничого обладнання - 49 тис. грн. та 59 тис. грн.; - витрати на охорону праці - 4 тис. грн. та 4 тис. грн.; - інші витрати 2 тис. грн. та 21 тис. грн. Крім того, собівартість реалізованих товарів складала 888 тис. грн. Дані примітки 13 використовуються
для розрахунку рядка 040 Звіту про фінансові результати. Примітка 14. Інші операційні витрати Інші операційні витрати, понесені
Товариством у 2013 році, складали 162 тис. грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих запасів - 4 тис. грн.; - обов’язкова санкція за
невиконання нормативу робочих місць для інвалідів - 156 тис. грн.; - інші витрати - 2 тис. грн. Інші операційні витрати, понесені
Товариством у 2014 році, складали 1 069 тис. грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих запасів - 3 тис. грн.; - собівартість
реалізованої іноземної валюти - 1 046 тис. грн.; - списання безнадійної дебіторської заборгованості - 11 тис. грн.; - операційна
курсова різниця - 1 тис. грн.; - інші витрати - 8 тис. грн. Дані примітки 14 використовуються для розрахунку рядка 090 Звіту про
фінансові результати Примітка 15. Витрати на податок на прибуток Податок на прибуток за 2013 рік складав 76 тис. грн.; податок на
прибуток за 2014 рік - 1 тис. грн. В 2014 році був нарахований і сплачений податок на прибуток за результатами 2013 року в сумі 76
тис. грн. Дані примітки 15 використовуються для заповнення рядка 180 Звіту про фінансові результати Таблиця 16. Розрахунок
прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих акцій Прибуток за 2013 рік складав - 2 тис. грн., збиток за 2014 рік
складає 331 тис. грн. Середньорічна кількість простих акцій в обігу складала 2 107 488 тис. шт. Прибуток, що належить акціонерам
– власникам простих акцій Товариства в 2013 році - 2 тис. грн. Збиток, що належить акціонерам – власникам простих акцій
Товариства в 2014 році - 331 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію по результатам 2013 року складав 0,00109 гривень,
чистий збиток по результатам 2014 року - 0,15706 гривень. Дивіденди протягом 2013 – 2014 років Товариством не виплачувались.
Станом на 31.12.2014 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній. Протягом 2013 – 2014 років ПАТ «ХПП» не здійснював
об’єднання компаній. Примітка 17. Операції з пов’язаними особами У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно
впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку з
пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Наведені нижче підприємства
представляють собою групу пов’язаних сторін Компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові медіа перспективи»
володіє 54,4% від загальної кількості акцій і здійснює контроль над діяльністю ПАТ «ХПП», виступає членом Наглядової ради.
Операцій між пов’язаними сторонами протягом 2013 – 2014 років не відбувалось. 1) Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рідна їжа» здійснює суттєвий вплив на діяльність ПАТ «ХПП», виступає головою Наглядової ради, володіє 8,2% від загальної
кількості акцій. Про наявність суттєвого впливу свідчать також такі стосунки: представництво директора ТОВ «Рідна їжа» Аксьонова
В.Т. в керівному органі підприємства, тобто взаємообмін управлінським персоналом. В 2013 – 2014 роках були здійснені такі
операції між пов’язаними сторонами: - продаж готової продукції на суму 2 632,6 тис. грн. та 2 679,6 тис. грн.; - надання послуг
пакування і фасування харчових продуктів на суму 1 646,2 тис. грн. та 1 952,0 тис. грн.; - надання послуг з перевезень вантажним
транспортом на суму 1 347,7 тис. грн. та 776,8 тис. грн.; - надання послуг з оренди складських і офісних приміщень на суму 399,1
тис. грн. та 399,9 тис. грн. В усіх зазначених операціях з пов’язаними сторонами в ціноутворенні використовувався метод
порівнюваної неконтрольованої ціни – ціна визначається шляхом порівняння з ціною на аналогічний товар, що реалізується за
звичайних умов діяльності покупцеві, який не пов’язаний з продавцем. Фактично ціна в таких операціях майже не відрізняється від
тієї, яка зазвичай застосовується підприємством, і є договірною. На кінець року 2013 - 2014 рр. дебіторська заборгованість ТОВ
«Рідна їжа» складала: - продаж готової продукції - 1 582,7 тис. грн. та 943,0 тис. грн.; - надання послуг пакування і фасування
харчових продуктів на суму 268,3 тис. грн. та 196,0 тис. грн.; - надання послуг з перевезень вантажним транспортом на суму 58,6
тис. грн. та 73,6 тис. грн.; - надання послуг з оренди складських і офісних приміщень на суму 6,5 тис. грн. та 10,4 тис. грн.
відповідно. 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Армада Консалтинг" володіє 26,6% від загальної кількості акцій, здійснює
контроль над діяльністю ПАТ «ХПП». В 2013 році були здійснені такі операції між пов’язаними сторонами як: - отримання послуг
оренди виробничого обладнання на суму 59,1 тис. грн. В 2014 році суми по здійсненим операціям між пов’язаними сторонами
складали: - отримання послуг оренди виробничого обладнання на суму 70,9 тис. грн. 4) Ключовий управлінський персонал.
Загальна сума компенсацій ключовому управлінському персоналу Товариства була відображена у складі «Заробітна плата та
відповідні нарахування» загальногосподарських та адміністративних витрат та становила 326,1 тис. грн., за рік, який закінчився 31
грудня 2013 року, і 346,9 тис. грн., за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року. Примітка 18. Події після дати балансу Суттєвих
подій між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності за 2014 рік у Товаристві не відбувалося. 25 лютого
2015 р. Голова Правління В. Т. Аксьонов Головний бухгалтер Т. В. Гончарук

