Титульний аркуш
( дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

( вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння

(посада)

Аксьонов ВiталiйТимофiйович

(підпис)

( прізвище та ініціали керівника )
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за рік2018
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

Акціонерне товариство

5. Міжміський код, телефон та факс

03569120 вул.Саперно-Слобiдська,25, м.Київ, 03039

6. Адреса електронної пошти

044 5694901, 044 5694917 bravhpp@bravhpp.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента,

рішення наглядової ради емітента, 23.04.2019,

яким затверджено річну інформацію, або дата тапротокол засідання Наглядової ради № 4 рішення загальних
зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)

8. Найменування, ідентифікаційний
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури код
юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та
номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

( дата )

Зміст
1. Основні відомості про емітента.X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу.X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;X
2) інформація про посадових осіб емітента;X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).XX11. Звіт керівництва
(звіт про управління):X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;X
2) інформація про розвиток емітента;X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;X
4) звіт про корпоративне управління :
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);X
інформація про наглядову раду;X
інформація про виконавчий орган;X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;X
повноваження посадових осіб емітента.X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типуX
та/абокласу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими
стаєбільшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими
акціямиакціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиціїта/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань
за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента :
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;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)X
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 облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цільових облiгацiй та інших цінних
паперів, емісія яких підлягає реєстрації. Товаристві не має акціонерів - фізічних осіб, що володіють 5% та
більше акцій емітента. Емітент не звертався до послуг рейтингових агентств i не здійснював рейтингової
оцінки. Емітент не має зобов'язань за кредитами. Боргові цінні папери не випускались. Іпотечні цінні папери
не випускались. Похідні цінні папери не випускались. Емітент не має зобов'язань за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права, за сертифікатами ФОН. Товариство не входить до будь-яких об'єднань
підприємств. Значнi правочини не надавалися. Результати діяльності ПрАТ у 2018р. були затверджені на
чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 22 квітня 2019р.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1.

Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
1.

Серія і номер свідоцтва про державну

17659

реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1.
2.
3.
4.

Дата проведення державної реєстрації
Територія (область)
м. Київ
Статутний капітал (грн)
Відсоток акцій у статутному капіталі, що

08.02.2001
526872,00
0

належать державі
1.

Відсоток акцій (часток, паїв) статутного

0

капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
1.
2.

Середня кількість працівників (осіб)
47
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських

Код за КВЕД
10.72

виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Пакування
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента :

82.92
68.20

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК" м. Київ
380838

2)

МФО банку

26008700419489

3)

поточний рахунок

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

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

300346
26009016841801

5)

МФО банку

6)

поточний рахунок

18 . Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "ХПП" складається з слiдуючих структурних пiдроздiлiв:
-

цех по виготовленню та фасуванню кавових та какао напоїв,харчовихконцентратiв; - вiддiл якості;

-

склад сировини та матерiалiв;

-

склад готової продукцiї;

-

склад МШП;

-

вiддiлреалiзацiїпродукцiї; - транспортний відділ.

Всiструктурнiпiдроздiли знаходяться в м. Києвi, по вул. Саперно-Слобiдськiй, 25
Інформація про чисельність працівників
На 31 грудня 2018 року в Товаристві працювало 42 особи. Середньооблікова кількість штатних працівників за
2018 рік складала 40 осіб.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств ПрАТ "ХПП" не є членом об`єднань
підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами
ПрАТ "ХПП" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.
Опис обраної облікової політики
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 Приватним Акціонерним Товариством «Харчопродпакування» (далі ПрАТ
«ХПП») для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика ПрАТ «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.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
ПрАТ "ХПП" займається виробництвом какао напоїв та сухарів панірувальних, фасуванням продуктiв
харчування та наданням послуг по фасуванню та пакуванню продуктів
харчування. Пiдприємство планує розширити асортимент виготовлення харчових концентратiв. Основнi
ринки збуту продукцiї власного виробництва - Україна. Вся сировина та матерiали, необхiднi
для виробництва продукцiї придбаються на Українi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
В 2018 році був відчужений автомобіль ВАЗ - 21112, оскільки через значні пошкодження під час ДТП, яка з
ним відбулася, подальше використання за прямим призначенням на підприємстві стало неможливе. Значних
придбань не було.
Інформація про основні засоби емітента
Підприємство має наступні власні основні засоби:
- виробничі та адміністративні будівлі, - фасувальне та пакувальне обладнання, - вантажні та легкові
автомобілі.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Основнiiстотнi проблеми, якi впливають на виробництво та
збут власної продукцiї - зростання цiн на ринку сировини та коливання рівня платоспроможності
населення.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Джерелом фiнансування витрат пiдприємства є доходи вiдреалiзацiї готової продукцiї , товарiв та
надання послуг з фасування, оренди примiщень та вантажних перевезень.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) д/н
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В 2019 роцi ПрАТ "ХПП" планує розширити свою присутнiсть на ринках України та за кордоном за
рахунок пiдвищенняякостi, подальшого оновлення та розширення асортименту продукцiї, модернізації
діючого устаткування та проведення рекламних акцiй. Протягом року підприємство також планує
завершити ремонтні роботи будівель в рамках комплексу заходів по підвищенню привабливості приміщень
для орендарів, що повинно привести до збільшення доходів від оренди. Також ПрАТ "ХПП" буде продовжувати
роботи по покращенню умов праці в фасувальному цеху та на складах підприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Підприємство витрачає незначні кошти на проведення досліджень споживчого ринку та розробок нової
продукції.
Інша інформація
Підприємство проводить постійну роботу по удосконаленню систем управління якістю продукції на
виробництві. Так, Підприємство розробило і успішно впровадило в 2018 році Систему управління безпечністю
харчових продуктів по ДСТУ ISO 22000:2007.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Наглядова рада

Структура
3 особи

Персональний склад
Голова Наглядової ради: Гребінь Дмитро
Михайлович (представник акціонера
ТОВ «Нові Медіа Перспективи»).
Члени Наглядової ради:

Правління

3 особи

-

Рева Олег Віталійович,

-

Голубов Андрій Юрійович

Голова Правління Аксьонов Віталій
Тимофійович.
Члени правління:
- Гончарук Тетяна Василівна,
- Данилейко Валентина Миколаївна.

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

посада*:

Голова правлiння

2)
прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
найменування юридичної особи:
3)

ідентифікаційний код юридичної особи:

4)

рік народження**: 1957

5)

освіта**:

6)

стаж роботи (років)**:

Аксьонов ВiталiйТимофiйович фізичної особи або повне

вища, Київський Політехнічний Iнститут, мікроелектроніка
19

7)
найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ДП ТД
"БКЗ", 2458902, нач.вiддiлу
8)

дата набуття повноважень та

26.12.2018 три роки термін, на який обрано (призначено):

9)
опис: Має повноваження згідно Статуту та Положення про правління, отримує зарплату згідно штатного
розкладу. Загальний стаж роботи 43 роки. Займає посаду голови правління 18 років. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Компанія "Рідна їжа" м. Київ.
-------------------1) посада*:

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
найменування юридичної особи:

фізична особа

Гончарук Тетяна Василівна фізичної особи або повне

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:

1976

5) освіта**: вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна"
6) стаж роботи (років)**:

8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАТ
"Променергоавтоматика", 01417222, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та

26.12.2018 три роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Відповидає 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 5 роки. Загальний
стаж роботи 24 роки.

-------------------1) посада*:

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
повне найменування юридичної особи:

Данилейко Валентина Миколаївна фізичної особи або

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:
5) освіта**:

1950

Середньо-спец. Полтавський КТ

6) стаж роботи (років)**:

33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Київоблупрхарчопром, д/н, вед.iнженер
8) дата набуття повноважень та

26.12.2018 три роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: курирує виробничі питання, отримує зарплату згідно штатного розкладу, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи у правлінні - 13 років. Загальний стаж роботи 51 років. Не
обіймає посади на будь яких інших підприємствах.
-------------------1)

посада*:

Головний бухгалтер

2)
прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
найменування юридичної особи:

Гончарук Тетяна Василівна фізичної особи або повне

3)

ідентифікаційний код юридичної особи:

4)

рік народження**: 1976

5)

освіта**: вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини

"Україна"
6)

стаж роботи (років)**:

8

7)
найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАТ
"Променергоавтоматика", 01417222, головний бухгалтер
8)

дата набуття повноважень та

09.12.2011 необмежений термін, на який обрано (призначено):

9)

опис: Відповідає за бухгалтерський і податковий облік на підприємстві, отримує зарплату згідно

штатного розкладу. Загальний стаж роботи 24 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
-------------------1) посада*:

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
повне найменування юридичної особи:

Завадський Владислав Юхимович фізичної особи або

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:
5) освіта**:

1964

вища математична

6) стаж роботи (років)**:

23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "П'ять
Континентів К", 38011202, директор
8) дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Має повноваження згідно Статуту та Положення про ревізійну комісію. Виконує обов'язки на
безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж роботи в комісії 18 років. Обіймав посаду директора ТОВ "П'ять Континентів К" хут. Фермерський КиєвоСвятошинського р-ну Київської обл. З 2016 р. - ФОП Завадський. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
-------------------1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
найменування юридичної особи:

фізична особа

Рева Олег Віталійович фізичної особи або повне

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:
5) освіта**:

1968

вища, КДУ, ф-т кібернетики

6) стаж роботи (років)**:

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ
"Компанія "Елстайл", 20005369, президент
8) дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Курирує питання поточної діяльності підприємства. Виконує обов'язки на безоплатній
основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж
роботи у Наглядовій раді 17 років. Загальний стаж роботи 29 років. Займає посаду генерального директора
ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" м.Київ, вул. Кіквідзе, 26. Посадова особа є акціонером.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
-------------------1) посада*:

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
повне найменування юридичної особи:

Гребінь Дмитро Михайлович фізичної особи або

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:
5) освіта**:

1964

вища, Бердянський державний педагогічний інстітут, 1985р.

6) стаж роботи (років)**:

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "ГУДЗ ОВ
ЮКРЕЙН", 39323387, директор
8) дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про наглядову
раду" ПрАТ "ХПП". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Представник акціонера ТОВ "Нові Медіа Перспективи" Гребінь Дмитро Михайлович
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
-------------------1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
найменування юридичної особи:

фізична особа

Голубов Андрій Юрійович фізичної особи або повне

3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**:

1971

5) освіта**: вища економічна
6) стаж роботи (років)**: 22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Нові
Медіа Перспективи", 30306295, генеральний директор
8) дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

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.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи в
органах Товариства 18 років. Загальний стаж роботи 26 роки. Посадова особа працює в ТОВ "Нові Медіа
Перспективи" на посаді генерального директора. Посадова особа є акціонером. Посадова особа не надала
згоди на розкріття паспортних даних.
-------------------1) посада*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю

фізичної особи або повне

"СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код

30575048 юридичної особи:

4) рік народження** :
5) освіта** :
6) стаж роботи (років )**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,
,
8) дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

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. Представник акціонера ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" його генеральний директор
Бондаренко Марк Володимирович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має.
-------------------1)

посада*:

Член Ревізійної комісії

2)

прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю

фізичної особи або повне "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" найменування юридичної особи:
3)

ідентифікаційний код

30675118 юридичної особи:

4)

рік народження** :

5)

освіта** :

6)

стаж роботи (років )**:

7)

найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

,
8)

дата набуття повноважень та

20.04.2017 три роки термін, на який обрано (призначено):

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.
Представник акціонера ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" Голубов Юрій Йосипович непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
--------------------

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи або повне

Ідентифікаційний код Кількість акцій Від загальної
юридичної особи

кількості
акцій (у

прості

відсотках)

іменні

4

5

6

7

0

0

0

0

560881

26,6137

560881

0

179590

8,5215

179590

0

(шт.)

найменування
юридичної особи
1
Голова
Наглядової

2

3

фізична особа Гребінь
Дмитро Михайлович

Кількість за типами акцій
привілейовані
іменні

ради
Член Ревізійної юридична особа
комісії

30675118

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРМАДА
КОНСАЛТИНГ"

Член
Наглядової
ради

фізична особа Рева
Олег Віталійович

Член Ревізійної юридична особа
комісії

30575048

20000

0,949

20000

0

13200

0,6264

13200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

773671

36,7106

773671

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ
ПІКЧЕРЗ"

Член
Наглядової
ради

фізична особа Голубов
Андрій
Юрійович

Член Правління фізична особа
Гончарук Тетяна
Василівна
Головний
бухгалтер

фізична особа
Гончарук Тетяна
Василівна

Голова
Ревізійної

фізична особа
Завадський Владислав

комісії
Юхимович
Член правління фізична особа
Данилейко Валентина
Миколаївна
Голова
правління

фізична особа
Аксьонов Віталій
Тимофійович
Усього:

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікацій ний код

Місцезнаходження

юридичної особи
засновника та/або

ТОВ "Компанія "Рідна іжа"

учасника
31452302

вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, Печерський, 01103

ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ

30575048

вул. Аніщенка, 4, м. Київ, Печерський, 01010

ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ"
Регіональне відділення Фонду державного майна

30675118
19030825

вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, Печерський, 01103
б-р Шевченка, 50-г, м. Київ, Київський, 04032

України по м. Києву
ТОВ "Нові Медіа Перспективи"

30306295

вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, Печерський, 01103

ПІКЧЕРЗ"

Відсоток акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
8,521519

Рева ОлегВіталійович
Голубов Андрій Юрійович
Усього:

0,626338
99,999999

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство і надалі планує розвивати такі види своєї діяльності як виробництво і реалізація харчової
продукції, надання послуг з фасування харчової продукції та оренди приміщень.
В 2019 році планується освоєння нових технологій з придбанням необхідного обладнання, що дозволить
розширити як власний асортимент продукції, так і спектр послуг з виробництва та фасування товарів на
замовлення контрагентів. Також, для розширення ринку збуту, планується відновлення експорту власної
продукції і залученого товару.
1.

Інформація про розвиток емітента

ПрАТ «Харчопродпакування» було засновано відповідно до рішення Регіонального Фонду Державного майна
України по м. Києву №1380 від 18.11.1997р. шляхом перетворення Державного торговельновиробничого
підприємства по фасуванню продтоварів у відкрите акціонерне товариство
«Харчопродпакування», відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», який введено в
дію постановою Верховної Ради №90/97 -ВР від 10.02.1997р.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації
добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами
дивідендів.
Джерелом фінансування витрат підприємства є доходи від реалізації готової продукції, товарів та
надання послуг з фасування, оренди приміщень та вантажних перевезень.
У звітному періоді були досягнуті наступні результати за основними видами діяльності (без урахування ПДВ):

- дохід від виробництва і реалізації готової продукції і товарів склав 5 027 тис. грн;
- дохід від надання послуг з оренди офісних і виробничих приміщень - 4 565 тис. грн; - дохід від надання
послуг з фасування посилання - 1 685 тис. грн; - дохід від надання транспортних послуг - 261 тис. грн.
При цьому, якщо, в порівнянні з 2017 р., за першими двома видами діяльності дохід зріс, відповідно на
11,12% і 14,35%, в основному за рахунок підвищення цін, то по двох інших - скоротився на 8,22% и 44
,59% через зменшення обсягів замовлень і скорочення парку вантажних автомобілів.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Політика Товариства не передбачає залучати інвестиційні гроші, тому в 2018 році укладення деривативів або
вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалось.
1)

Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у

тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
У своїй діяльності Товариство не практикує ризиків в тому числі, цінових ризиків, кредитних ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків, тому Товариство не використовує операції хеджування.
2)
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
В останні роки Товариство не залучає кредитні ресурси та здійснює моніторинг ліквідності та стану грошових
потоків.
4 . Звіт про корпоративне управління :
1) Посилання на :
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Власний кодекс корпоративного
управління у ПрАТ «ХПП» відсутній.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
товариство добровільно вирішило застосовувати кодекс корпоративного управління ПРАТ «Страхова
компанія «Євроінс Україна». Текст кодексу корпоративного управління ПРАТ «Страхова компанія «Євроінс
Україна» розміщений на веб-сайті за адресою:
https://euroins.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/Кодекс-корпоративного-управління.pdf
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
Практики застосування корпоративного управління понад визначених законодавством вимог немає.
2)

У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Товариство
притримується основних положень кодексу корпоративного управління
3)

інформація про загальні збори акціонерів (учасників )
Вид загальних зборів

Дата проведення
Кворум зборів, %

чергові
X

позачергові
26.04.2018
100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Прийняття нової редакції
Положення про Загальні збори Товариства. 3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розглядузвіту. 4. Звіт Наглядової Ради
Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту та висновки
Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. 6.
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення про
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 9. Прийняття рішення про схваленн значних правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість. 10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада Товариства. Особа, що ініціювала
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб, а саме: Альхіменок Олена Миколаївна - Голова комісії, Крижановська
Валентина Андріївна та Компанець Володимир Андрійович - члени комісії. 2. Затвердити нову редакцію Положення про
Загальні збори Товариства. 3. Затвердити Звіт правління за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства за
2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною. 4. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 року.
Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017
року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 6. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017
рік. 7. Прибуток, отриманий Товариством в звітному періоді, в розмірі 1,4 тис. грн включити до складу нерозподіленого
прибутку і направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 р. не нараховувати. 8. 1. Надати згоду на вчинення
Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів
акціонерів значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (заінтересованими особами є голова правління
Товариства Аксьонов В.Т. та акціонер Товариства ТОВ «Компанія «Рідна їжа»):
з продажу товарів власного виробництва Товариства згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія

-

«Рідна їжа» з граничною сукупною вартістю кожного Договору у розмірі до 50 % вартості вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства. Перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням
виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю: номер та дата договору та
специфікацій;
з виконання робіт з фасування та пакування Товариством згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ

-

«Компанія «Рідна їжа» з граничною сукупною вартістю кожного Договору у розмірі до 50 % вартості вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за
рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю: номер та дата
договору та протоколів узгодження цін.
1.

2.

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати
проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства
правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені
пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди
Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів. 9. Схвалити згідно ст. 72 Закону України «Про
акціонерні товариства» правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (заінтересованими особами є голова правління

Товариства Аксьонов В.Т. та акціонер Товариство ТОВ «Компанія «Рідна їжа»): 1. Продажу товарів власного виробництва
Товариства згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа», а саме: - договір № ХП-29 від
30.06.2017 на загальну суму (без ПДВ) 960964 (дев’ятсот шістдесят тисяч дев’ятсот шістдесят чотири) грн. 10 коп.; - договір
№ ХП-47 від 29.09.2017 на загальну суму (без ПДВ) 709174 (сімсот дев’ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 20 коп.; - договір
№ ХП-57т від 16.11.2017 на загальну суму (без

ПДВ) 647397 (шістсот сорок сім тисяч триста дев’яноста сім) грн. 70 коп.;
договір № ХП-68 від 29.12.2017 на загальну суму (без ПДВ) 369350 (триста шістдесят дев’ять
тисяч триста п’ятдесят) грн. 90 коп.; - договір № ХП-5 від 31.01.2018 на загальну суму (без ПДВ) 409230
(чотириста дев’ять тисяч двісті тридцять) грн. 75 коп.; - договір № ХП-9 від 28.02.2018 на загальну суму (без
ПДВ) 179584 (сто сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири) грн. 70 коп.; - договір № ХП-11 від
16.03.2018 на суму 1000000 (один мільйон) грн. 00 коп. без ПДВ. 2. З виконання робіт з фасування та
пакування Товариством згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа», а саме:
договір № ХП-30 від 30.06.2017 на загальну суму (без ПДВ) 634221 (шістсот тридцять чотири
тисячі двісті двадцять одна) грн. 67 коп.; - договір № ХП-48 від 29.09.2017 на загальну суму (без ПДВ) 410973
(чотириста десять тисяч дев’ятсот сімдесят три) грн. 58 коп.; - договір № ХП-69 від 29.12.2017 на загальну
суму (без ПДВ) 265330 (двісті шістдесят п’ять тисяч триста тридцять) грн. 73 коп.; - договір № ХП-10(ф) від
28.02.2018 на суму 1000000 (один мільйон) грн. 00 коп. без ПДВ, - а також схвалити всі дії Наглядової ради
Товариства та Виконавчого органу Товариства, у тому числі дії керівника Виконавчого органу Товариства,
щодо їх вчинення та виконання.10. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про раніше викуплених

Товариством акцій за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні
товариства».
Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Ні

X
X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук
Інше (зазначити)

Ні

X
д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

д/н

X
X
X

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні
X

Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)

X
X

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

д/н

(власником) 10 і більше відсотків простих
акцій товариства
Інше (зазначити)

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
не проводились
4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, а саме: голова – Гребінь Д.М. (представник акціонера
ТОВ «Нові Медіа Перспективи»), члени – Рева О.В., Голубов А.Ю. За звітний період відбулися дев’ять засідань
наглядової ради Товариства на яких розглядалися підсумки роботі Товариства у 2017 році та приймалися
рішення про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів; проведення та затвердження
оцінки ринкової вартості акцій Товариства; виконання вимог публічної безвідкличної вимоги, отриманої
Товариством від акціонера; о доцільності подальшої експлуатації деяких автомобілів Товариства, подовження
повноважень членів правління Товариства.
Виконавчим органом Товариства є правління у складі трьох осіб. Голова правління Аксьонов В.Т., члени
правління Гончарук Т.В. та Данилейко В.М. Засідання правління проводились кожного місяця. На цих
засіданнях розглядалися питання фінансового стану Товариства, зміни цін на продукцію Товариства та
розцінок на послуги, які надає Товариство, пропозиції про винесення питань на розгляд наглядової ради
Товариства та інші оперативні питання діяльності Товариства.
Комітети в наглядової раді та правлінні Товариства не створювались.

Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
Членів наглядової ради - акціонерів

2

Членів наглядової ради - представників акціонерів

1

Членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н
д/н
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член
Так

Гребінь Дмитро Михайлович

голова наглядової ради

Ні
X

Опис: Представник акціонера ТОВ "Нові Медіа Перспективи"
Рева Олег Віталійович

член наглядової ради

X

член наглядової ради

X

Опис: акціонер
Голубов Андрій Юрійович
Опис: акціонер
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Ні
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
X

Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік

X
X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Спостережна рада обирається з числа акціонерів чи уповноважених представників акціонерів.

X

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.
Коли останній раз обирався новий член 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

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з
його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного
управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

д/н

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: За звітний період відбулися дев’ять засідань наглядової ради
Товариства на яких розглядалися підсумки роботі Товариства у 2017 році та приймалися рішення про
скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів; проведення та затвердження оцінки ринкової
вартості акцій Товариства; виконання вимог публічної безвідкличної вимоги, отриманої Товариством від
акціонера; о доцільності подальшої експлуатації деяких автомобілів Товариства, подовження повноважень
членів правління Товариства
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

X

д/н

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконавчим органом Товариства є правління у складі Правління повинно вирішувати всі питання, пов'язані з
трьох осіб. Голова правління Аксьонов В.Т., члени керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім
правління Гончарук Т.В. та Данилейко В.М.
зборів та Наглядової ради.

питань, що належать до виключної компетенції Загальних

Опис: Засідання правління проводились кожного місяця. На цих засіданнях розглядалися питання
фінансового стану Товариства, зміни цін на продукцію Товариства та розцінок на послуги, які надає
Товариство, пропозиції про винесення питань на розгляд наглядової ради Товариства та інші оперативні
питання діяльності Товариства.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;3
скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 Наглядова рада Виконавчий
акціонерів
орган

Не належить до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

ні
так

так
ні

ні
ні

ні
ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого
органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової
ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого
органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової
ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності
членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так
так

ні

ні

так
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
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)
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
д/н

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Інформація

Інформація

розповсюджується на оприлюднюється в
загальних зборах
загальнодоступній

Документи

Копії

надаються для
ознайомлення

документів
надаються на

Інформація
розміщується

запит акціонера на власній
інформаційній базі

безпосередньо в

даних Національної
комісії з цінних

акціонерному

інтернетсторінці

товаристві
акціонерного
товариства

паперів та фондового
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового

Фінансова звітність, результати

так

ринку
так

так

так

так

діяльності
Інформація про акціонерів, які

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів
управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів

так
ні

ні
ні

так
так

так
так

так
так

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб

ні

ні

так

ні

ні

володіють 10 відсотками та більше
статутного капіталу

акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні)
так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

X
X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган
Інше (зазначити)

X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так
З власнї ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

Інше (зазначити)

д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№
з/п

Повне найменування юридичної особи -

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним Розмір частки
акціонера

власника (власників) або прізвище, ім'я, по реєстром юридичних осіб, фізичних осіб батькові (за наявності) фізичної особи підприємців та громадських формувань
власника (власників) значного пакета акцій

(для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового

(власника) (у
відсотках до
статутного капіталу)

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)
1
Рева Олег Віталійович
99,37366
8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами Товариства здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та положення про наглядову раду
Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, що обираються строком на 3 ( три)
роки. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Рішення
про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів
Товариства.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Колегіальним виконавчим органом Товариства є правління. Кількісний склад правління становить 3 (три)
особи, що обираються строком на 3 (три) роки. Рішення про обрання та припинення повноважень голови і
членів виконавчого органу приймається наглядовою радою Товариства.
Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кількісний склад ревізійної комісії - 3 (три) особи. Строк повноважень членів ревізійної комісії 3 (три) роки.
Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається загальними зборами акціонерів
Товариства.
9)

Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени
Наглядової ради Товариства діють в рамках повноважень, визначених Законом України «Про акціонерні
товариства», статутом Товариства та положенням про наглядову раду Товариства. У Товаристві створено
колегіальний виконавчий орган – Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До
компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради. Члени правління Товариства діють в рамках повноважень, визначених Законом України «Про акціонерні
товариства», статутом Товариства та положенням про виконавчий орган Товариства.
Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Члени
Ревізійної комісії Товариства діють в рамках повноважень, визначених Законом України «Про акціонерні
товариства», статутом Товариства та положенням про Ревізійну комісію Товариства.
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ проведен ТОВ "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".
Думка аудитора:
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне
управління ПрАТ «ХПП», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і
управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій,
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах,
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно
до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів
5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

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

Ідентифікаційний код

Місцезнаходження

юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій

1146441

560881

прості
іменні

привілейовані
іменні

(у відсотках)
54,398459

1146441

0

26,613722

560881

0

юридичної особи
ТОВ "Нові медіа

30306295

перспективи"
ТОВ "АРМАДА

вул. Кіквідзе, 26, м.

Кількість за типами акцій

Київ, Печерський,
01103
30675118

вул. Кіквідзе, 26, м.
Київ, Печерський,

01103
КОНСАЛТІНГ"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Кількість

Від загальної
акцій (шт.) кількості акцій

Кількість за типами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

(у відсотках)
Усього:

1707322

81,012181

1707322

0

ХI. Відомості про цінні папери емітента 1 . Інформація про випуски акцій емітента
Дата

Номер

реєстрації свідоцтва
випуску про

НайменуванняМіжнародний Тип цінного
органу, що
зареєстрував ідентифівипуск

реєстрацію

каційний

випуску

номер

1

2

3

Форма

НомінальнаКількістьЗагальна Частка у
номінальнастатутному
вартість
акцій

папера

(грн)

існування та

вартість капіталі

форма випуску

4

5

6

7

14.09.2010407/10/1/10ТУДКЦП та UA4000088918 Акція проста Бездокументарні
ФР в м.Києвi
бездокументарнаіменні
та Київскiй
обл.

(шт.)

8

0,25

(грн)

(%)

9

10

2107488 526872,00

100

іменна

Опис: торгiвляцiнними паперами (акцiями) на внутрiшніх та зовнiшніх ринках не вiдбувалась, лістинг/делістинг
цінних паперів на фондових біржах не проводились.

6 . Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
№

Дата
зарахування/

Вид дії: викуп/
набуття іншим

списання акцій

чином/ продаж/

з/п

Кількість акцій, що Номінальна
викуплено/ набуто
іншим чином/
продано/

вартість (грн)

анулювання

Дата реєстрації
випуску акцій,

Номер свідоцтва проНаймену
реєстрацію
зареєстр

що викуплено/
набуто іншим

випуску акцій, що

анульовано (шт.)

на рахунок/ з

викуп

викуплено/ набуто

рахунку емітента

чином/ продано/
анульовано

іншим чином/
продано/

1

2

3

4

5

6

анульовано
7

1

18.04.2018

продаж

163

0,25

14.09.2010

407/10/1/10

НКЦПФ
територі

Опис: Причини продажу: Процедура "Сквіз-аут". 10.04.2018 р. Товариство отримало від акціонера Товариства з обмеженою відповід
безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Харчопродпакування»; Ціна
товариством акцій: 8,39 грн;
Загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія: 1367,57 грн;

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1 . Інформація про основні засоби
емітента (за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основ
засоби
усього
( тис.

на початок періоду

на кінець

на початок періоду

періоду
1.Виробничого призначення:

на кінець
періоду

8081

7865

0

0

7491
417

7356
339

0
0

0
0

55
0

44
0

0
0

0
0

118
0

126
0

0
0

0
0

будівлі та споруди
машини та обладнання

0
0

0
0

0
0

0
0

транспортні засоби
земельні ділянки

0
0

0
0

0
0

0
0

інвестиційна нерухомість
інші

0
0

0
0

0
0

0
0

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:

Усього
8081
7865
0
0
Опис: Приватне акціонерне товариство "Харчопродпакування" розташовано у м. Києвi, вул. Саперно-Слобідська,25, де
знаходяться всі виробничі потужності підприємства. ПрАТ "ХПП" використовує в своїй діяльності власні основні
засоби, первісна вартість яких на початок 2018 року складала 12 138 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 ПрАТ "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. На початок 2018 р. первісна вартість групи дорівнювала 9 150 тис. грн. В 2018 році були
здійснені капітальні інвестиції на на суму 73 тис. грн., що збільшило вартість групи. У вартість об’єкту основних
засобів Будівля офісна (інв. номер 10310001) була включена вартість з будівництва і реконструкції об’єкту ОЗ в
розмірі 73 тис. грн. Реконструкція проводилась для захисту панелей стін від шкідливих зовнішніх впливів з метою
збільшення строку експлуатації будівлі, зменшення витрат на опалення приміщень, а саме встановлення
металопластикових конструкцій вхідної групи головного фасаду.
Обмежень на використання майна вказаної групи не існує.
Основою групи "машини та обладнання" є 23 об"єкти фасувального обладнання та допоміжного до нього обладнання,
які використовуються в основному виробництві для випуску готової продукції. Сумарна первісна вартість об"єктів
групи складає 1771,6 тис грн, (86,8% від всієї групи), сумарний знос станом на 31.12.2018 року становить 1515,6 тис
грн, тобто зношеність вказаних об"єктів-85,5%, відповідно залишкова вартість 256,0 тис. грн.

грн )
на поч

Обмежень на використання майна вказаної групи не існує.
Групу "транспортні засоби" складають вантажні автомобілі у кількості три одиниці та легкові автомобілі у кількості
дві одиниці. Вантажні вітомобілі використовуються для доставки продукції власного виробництва, а також для
надання транспортних послуг. Легкові - для виконання адміністративних та господарських завдвнь. Сумарна первісна
вартість вказаних автомобілів складає 502,1 тис грн. Сумарний знос станом на 31.12.2018 року дорівнює 458,1 тис.
грн.. В листопаді 2018 року було винесене рішення комісії із списання основних засобів списати, зняти з обліку та
здати для утилізації Автомобіль ФАВ-1061, державний номер АА 3014 ЕХ. Автомобіль повністю вичерпав свій
робочий ресурс, знаходився у непридатному стані, в якому неможливе його подальше використання; ремонту не
підлягав. На початок 2018 року прогнозований строк корисного використання об’єкту основних засобів закінчився,
автомобіль був повністю замортизований. Автомобіль був проданий для подальшого розбирання або утилізації. Також
в 2018 році був реалізований Автомобіль ВАЗ - 21112, державний номер АА 5489 ЕР. У зв’язку з
дорожньотранспортною пригодою, яка з ним відбулася, подальше використання за прямим призначенням на
підприємстві стало неможливе. Через значні пошкодження під час ДТП, була потрібна заміна або значний капітальний
ремонт всіх основних частин автомобіля.
Обмежень на використання майна вказаної групи не існує.
В 2018 році, крім інвестицій в реконструкцію будівель, також були здійснені капітальні інвестиції на суму 34 тис.
грн. за рахунок власних джерел. З нових основних засобів в 2018 році були придбані: в кімнату психологічного
розвантаження адміністративно-господарського відділу Тумба з двома мийками (інв. номер 187) вартістю 8 тис. грн.
(була виготовлена власними силами з покупних матеріалів); у сектор якості та розвитку - Комплект спліт-системи одна
одиниця (інв. номер 194) вартістю 11 тис. грн. для забезпечення нормального повітрообміну та безпечних умов праці
працівників, у вартість спліт-системи включена вартість монтажу, установки та запуску обладнання. Також були
придбані такі необоротні матеріальні активи загальною вартістю 15 тис. грн.: Багатофункціональний пристрій HP
LaserJetPro М130 - 1 шт., Водяна баня 1,5 л - 1 шт., Електрична духовка Astor CZ-1745R – 1 шт.; Жорсткий диск
WesternDigital WD Black зовнішній – 1 шт.; Плитка склокерамічна HAUSMARK – 1 шт.; Стіл 800*600*850 нерж. – 1
шт.
Протягом року було списано вісім одиниць основних засобів як морально застарілі й не придатні для подальшого
використання: Бензопилка AL KO АС 310716-38 (інв. Номер 10620002), Счетчик води 405S Qn 3,5(25)-Т (інв. Номер
10620051), Весыэлектронные ВЕСТ-100 (інв. Номер 10620019), Водомерныйузел ДУ-25 (комплект) (інв. Номер
10420032), Лічильник 3Ф НИК2303АРК1 5-10А (інв. Номер 17), Перфоратор ВНЕ 6024 (інв. Номер 10620068),
Концентратор (інв. Номер 10940003). Первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 9,5 тис. грн., строк
корисного використання закінчився, ОЗ повністю замортизовані, вичерпали свій робочий ресурс, ремонту не
підлягають, були списані і утилізовані

2 . Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

За попередній період

10213
527

10269
527

Скоригований статутний капітал (тис. грн)
527
526
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14
Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9686 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить
9686 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду
становить 9742 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 9743 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 та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата виникнення Непогашена частина Відсоток за
боргу
користування
коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

(тис.грн)
0

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним

X

0

X

X

власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним

X

0

X

X

випуском):
за векселями (всього)

X

0

X

X

X

0

X

X

видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні

X

0

X

X

права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання

X

160

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення

X
X

0
1084

X
X

X
X

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис: д/н

X

1244

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним

X

X

4 . Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид
продукції

у
натуральній
формі

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис. грн)

у

відсотках до всієї

Обсяг реалізованої продукції
у
у грошовій формі
натуральній
формі

(тис. грн)

1
1

2
Виробництво

3
1067191 шт.

відсотках до
всієї
реалізованої

виробленої продукції
(фізична од.
вим.)

у

(фізична од.
вим.)
4
3603,7

5
33,38

6
1068564 шт.

7
3593,1

8
36 , 5

какао та
панірувальних
2

сухарів
Надання послуг 4564,6 тис. грн.

4564,6

42,28

4564,6 тис. грн.

4564,6

46 , 38

3

оренди
Надання послуг з 6686683 шт.

2626,7

24,34

6686683 шт.

1685,2

17 , 12

пакування та
фасування
харчових
продуктів

5 . Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

Заробітна плата виробничого персоналу

2

2
3

Нарахування на фонд заробітн плати виробнич персоналу
Сировина

4
5

Витрати, пов`язані з утриманням основних засобів
Ремонт основних засобів загальновиробничого призначення

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР"

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

31867227
бульвар Дружби Народів, 10, м. Київ, 01103, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей свідоцтво №2904
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Аудиторська палата України
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

23.04.2002
067 465-33-44

Факс
д/н
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськaфiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис: Договір на проведення аудиту №17-02/19 від 19.02.2019р. Аудиторська фірма має також
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, видане рішенням АПУ від 24.04.2014р. №293/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

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

Національний депозитарій Украіни

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

Публічне акціонерне товариство
30370711

Місцезнаходження
вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №189650
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044-279-62-97

Факс
Вид діяльності

044-337-70-16
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

19.09.2006

Опис: Договір про обслуговування випуску цінних паперів №ОВ-118 від 16.10.2013 р.
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційнореєстраторські
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

системи»
Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

35181876
вул. Тампере, буд. 13-Б, м. Київ, 02105, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей серія АЕ 263453
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 292-08-15

Факс
Вид діяльності

044 292-08-15
Депозитарна діяльність депозитарної установи

01.10.2013

Опис: Додаткова угода №1 від 01.10.2014р. До договору про відкриття рахунку у цінних паперах №52 від 24.05.2013р.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР"

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

31867227
бульвар Дружби Народів, 10, м. Київ, 01103, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей свідоцтво №2904
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Аудиторська палата України
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

23.04.2002
067 465-33-44

Факс
д/н
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськaфiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис: Договір на проведення аудиту №17-02/19 від 19.02.2019р. Аудиторська фірма має також
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, видане рішенням АПУ від 24.04.2014р. №293/4;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

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

Національний депозитарій Украіни

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №189650
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044-279-62-97

Факс

044-337-70-16

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Договір про обслуговування випуску цінних паперів №ОВ-118 від 16.10.2013 р.
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційнореєстраторські
системи»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

35181876
вул. Тампере, буд. 13-Б, м. Київ, 02105, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей серія АЕ 263453
вид діяльності
Найменування державного органу, що видав Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 292-08-15

Факс

044 292-08-15

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Додаткова угода №1 від 01.10.2014р. До договору про відкриття рахунку у цінних паперах №52 від 24.05.2013р.

КОДИ
2019.01.01
03569120
8036100000
230
10.72
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Територія

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

за ЄДРПОУ "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"

за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ правова форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок

Середня кількість працівників
Адреса,

за КВЕД

47

вул.Саперно-Слобiдська,25, м.Київ, Голосiївський, 03039, 044 5694901 телефон

v
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити
позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними
стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на

31.12.2018 р.
Форма № 1

Актив

Код за ДКУД 1801001

Код На початок
рядка звітного
періоду

1

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

Нематеріальні активи

1000

16

11

первісна вартість

1001

73

65

накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції

1002
1005

57
0

54
0

Основні засоби

1010

8081

7865

1011

12138

12087

1012
1015

4057
0

4222
0

первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

1020
1021

0
0

0
0

1022

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції

1030
1035

0
0

0
0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати

1050
1060

0
0

0
0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

1095
2

8097
3

7876
4

1100

1372

1255

Виробничі запаси
Незавершене виробництво

1101
1102

1229
0

1103
0

Готова продукція

1103

98

107

Товари

I. Необоротні активи

первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:

Усього за розділом I
1
II. Оборотні активи
Запаси

1104

45

45

Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування

1110
1115

0
0

0
0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1138

861

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

0

0

1136

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

483

1416

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

44

49

у тому числі з податку на прибуток

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

44

49

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:

1180

0

0

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

1190
1195

0
3037

0
3581

резервах довгострокових зобов’язань

Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив

1200

0

0

1300

11134

11457

На початок
звітного

На кінець
звітного

2

періоду
3

періоду
4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

527

527

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

1582

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1

Код
рядка

I. Власний капітал

1582

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Неоплачений капітал

1425

(

0

) (

0

)

Вилучений капітал

1430

(

1

) (

0

)

Інші резерви

1435

0

Усього за розділом I

1495

10269

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

1521

0

0

1525

0

0

8161

8104

0
10213

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

1531

0

0

1532

0

0

резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II

1545
1595

0
0

0
0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:

1605
1610

0
0

0
0

товари, роботи, послуги

1615

206

337

розрахунками з бюджетом

1620

86

160

1621

0

0

1625
1630

0
9

30
115

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

0

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1645
1650

0
0

0
0

Поточні забезпечення

1660

295

Доходи майбутніх періодів

1665

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1670
1690

0
269

0
308

Усього за розділом III

1695

865

1244

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

довгостроковими зобов’язаннями

у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці

1

294
0

2

3

4

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 1700
та групами вибуття

0

0

1800

0

0

1900

11134

11457

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Керівник

Аксьонов Віталій Тимофійович

Головний бухгалтер

Гончарук Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)
"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
КОДИ
2019.01.01
03569120
1801003
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Форма № 2

Код за ДКУД
Код рядка

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2
2000

Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума

2010
2011

Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2012
2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2014
2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:

2070
2090

(

збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2095
2105

(

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума

2110
2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи

2112
2120

(

прибуток

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати

2121
2122
2123
2130

(

Витрати на збут
Інші операційні витрати

2150
2180

(
(

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:

2181
2182

(
(

2190

прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

2195
2200

Інші фінансові доходи
Інші доходи

2220
2240

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати

2241
2250

(

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

2255
2270

(
(

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

2275
2290

(

прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

2295
2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:

2305
2350

(

прибуток
збиток

1.

2355

СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

1

2

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400
2405

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2410
2415

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування

2445
2450

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

2455
2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1.

(

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
2

3

4

Матеріальні затрати

1

2500

4558

3827

Витрати на оплату праці

2505

2985

2844

Відрахування на соціальні заходи

2510

655

628

Амортизація

2515

328

332

Інші операційні витрати

2520

3091

3274

11617

10905

Разом

2550
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2107488

2107488

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2107488

2107488

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Керівник

Аксьонов Віталій Тимофійович

Головний бухгалтер
Гончарук Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" за ЄДРПОУ
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік
КОДИ
2019.01.01
03569120
1801004
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний п

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

3000

8675

3005

0

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

3006
3010

0
54

Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників

3011
3015

0
27

Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3020
3025

69
0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди

3035
3040

0
5481

Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

3045
3050

0
0

Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

3055
3095

0
18

3100

(

4351

Праці
Відрахувань на соціальні заходи

3105
3110

(
(

2330
625

Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3115
3116

(
(

1656
0

3117
3118

(
(

660
996

Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів

3135
3140

(
(

5170
48

Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3145
3150

(
(

0
0

Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання

3155
3190

(
(

0
34

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

3195

110

3200

0

3205

2

3215

0

3220

0

Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик

3225
3230

0
0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження

3235
3250

0
0

Товарів (робіт, послуг)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

1
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

2

3

4

3255

(

0

)(

0

)

необоротних активів
Виплати за деривативами

3260
3270

(
(

107
0

)(
)(

144
0

)
)

Витрачання на надання позик

3275

(

0

)(

0

)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

(

0

)(

0

)

Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3290
3295

(

0
(105)

)(

0
(144)

)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

3300

1

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження
Витрачання на:

3340

Власного капіталу

0

0

3345

(

0

)(

1

)

Погашення позик
Сплату дивідендів

3350
3355

(
(

0
0

)(
)(

0
0

)
)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(

0

)(

0

)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(

0

)(

0

)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх

3370
3375

(
(

0
0

)(
)(

0
0

)
)

підприємствах
Інші платежі

3390

(

0

)(

0

)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1

(1)

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

3400
3405

6
44

(15)
58

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

(1)

1

49

44

Викуп власних акцій

Залишок коштів на кінець року
3415
Примітки: Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Керівник

Аксьонов Віталій Тимофійович

Головний бухгалтер

Гончарук Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"

за ЄДРПОУ
Звіт про власний капітал
за 2018 рік
КОДИ
2019.01.01
03569120

1801005
Форма № 4
Стаття

Код ЗареєстрованийКапітал у ДодатковийРезервний Нерозпорядка
дооцінках капітал капітал
(пайовий)

Код за ДКУД

НеоплаченийВилучений Всього
капітал
капітал

ділений

капітал
прибуток
(непокритий
1

2

3

4

5

6

збиток)
7

8

9

10

Залишок на початок року
Коригування:

4000
4005

527
0

0
0

1582
0

0
0

8161
0

0
0

(1)
0

10269
0

Зміна облікової політики
Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни
Скоригований залишок на

4090
4095

0
527

0
0

0
1582

0
0

0
8161

0
0

0
(1)

0
10269

початок року
Чистий прибуток (збиток) за 4100

0

0

0

0

(57)

0

0

(57)

звітний період
Інший сукупний дохід за

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

звітний період
Дооцінка (уцінка)

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових 4112

0

0

0

0

0

0

0

0

інструментів
Накопичені курсові різниці

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

Відрахування до резервного 4210
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4215

відповідно до законодавства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума чистого прибутку 4220

1

0

0

0

0

0

0

0

0

фондів
Сума чистого прибутку 4225

0

0

0

0

0

0

0

0

на матеріальне
заохочення
Внески учасників:

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

1

1

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

на створення
спеціальних (цільових)

Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених 4265
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених 4270
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

капіталі
Зменшення номінальної 4280

0

0

0

0

0

0

0

0

вартості акцій
Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

0

0

0

(57)

0

1

(56)

8104

0

0

10213

неконтрольованої частки
в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року 4300
527
0
1582
0
Примітки: Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
Керівник

Аксьонов Віталій Тимофійович

Головний бухгалтер

Гончарук Тетяна Василівна

Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Приватне акціонерне товариство «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
Приватного акціонерного товариства
«ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
м. Київ

Зміст

2019 рік

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.Поточна кредиторська заборгованість
8.Інші зобов’язання
9.Власний капітал
10.Інші операційні доходи
11.Інші доходи
12.Адміністративні витрати
13.Витрати на збут
14.Собівартість виготовленої продукції
15.Інші операційні витрати

16.Витрати на податок на прибуток
17.Прибуток (/збиток) на одну просту акцію
18.Операції з пов’язаними особами
19.Події після дати балансу
Примітка 1. Облікова політика
Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства Повне найменування Товариства:
Повне офіційне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування».
Повне офіційне найменування російською мовою: Частноеакционерноеобщество «Харчопродпакування».
Повне офіційне найменування англійською мовою: PrivateJoint-StockCompany “Harchoprodpakuvannya”.
Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «ХПП», ПрАТ «Харчопродпакування»;
Скорочене найменування російською мовою: ЧАО «ХПП», ЧАО «Харчопродпакування»; 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
044 525-83-26
Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.
Дата звітності за звітний період: Фінансова звітність Товариства складається за період, що розпочався 01
січня 2018 року та закінчився 31 грудня 2018 року станом на кінець дня 31.12.2018 року. Фінансова звітність
Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності. Датою переходу на МСФЗ
Товариство обрало 01 січня 2012 року. Вперше фінансова звітність складалася за міжнародними стандартами
за період що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2013 року згідно з вимогами МСФЗ 1, 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».
Валюта звітності: українська гривня.
Одиниця виміру річної звітності: тисячі гривень (тис. грн.), якщо не зазначено інше.

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство: Приватне акціонерне товариство
«Харчопродпакування» не перебуває під управлінням материнської компанії.
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство: Приватне 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 торгововиробничого підприємства по фасуванню продовольчих товарів.
ПрАТ «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 ПрАТ «ХПП».
За 2018 рік доходи ПрАТ «ХПП» (без ПДВ) склали 11 553 тис. грн. та сформовані в основному за рахунок:



реалізації виготовленої продукції та товару – 5 027 тис. грн.;



здавання в оренду власного нерухомого майна – 4 565 тис. грн.,



надання послуг фасування і пакування – 1 685 тис. грн.,



діяльності автомобільного вантажного транспорту – 261 тис. грн.,



інші доходи – 15 тис. грн.

Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2018 рік склала 11 610 тис.
грн., які в своїй структурі мають:



собівартість виготовленої продукції та наданих виробничих послуг фасування і пакування – 54 % (6
224 тис. грн.);



адміністративні витрати – 37% (4 340 тис. грн.);



витрати на збут – 9% (1 042 тис. грн);



інші витрати – менше 1% (4 тис. грн.);

Фінансовий результат діяльності Товариства (збиток) за 2018 рік становить 57 тис. грн.

Податок на прибуток за 2018 рік не нараховувався.
Чистий збиток Товариства: 57,9 тис. грн.
Чистий збиток на одну просту акцію склав 0, 02751 гривень.
Вищезазначена інформація міститься в звіті про фінансові результати ПрАТ «ХПП» станом на 31 грудня 2018
року.

Інформація про рух капіталу за звітний рік наведена у звіті про рух капіталу.
Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить 526 872 тис. грн.
Злиття, приєднання, поділ, перетворення: Приватне акціонерне товариство
«Харчопродпакування» здійснює свою діяльність на території України. Станом на 31 грудня 2018 року не мав
відокремлених підрозділів. На протязі 2017 - 2018 років не мав намірів злиття, приєднання, поділу,
перетворення.
Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин
Керівництво Товариства оцінило здатність ПрАТ «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 20172018 років не відбувалось.
Обмеження щодо володіння активами: У 2017-2018 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. Протягом 2017 року Товариство викупило у акціонерів 163 власні прості
акції, які в 2018 році були продані у зв’язку з отриманням публічної безвідкличної вимоги про придбання
акцій в усіх власників акцій Товариства згідно ст.65/2 Закону України "Про акціонерні товариства".
Кількість працівників на кінець звітного періоду. На кінець звітного періоду в Товаристві працювало 42 особи.
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2017 рік складала 41 особа, за 2018 рік - 40 осіб.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності
Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, інших
законодавчих актів України, які регламентують бухгалтерський облік, облікової політики Товариства на
підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок.
Основні принципи облікової політики Товариства викладені у “Положенні про облікову політику ПрАТ
«ХПП»”.
Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”, міжнародних 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 2018 рік.
Облікова політика – це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур,
що використовуються Приватним Акціонерним Товариством
«Харчопродпакування» (далі ПрАТ «ХПП») для складання та подання фінансової звітності. Облікова
політика ПрАТ «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 будьяких 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 завішуватимуться, 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 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 2017-2018 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:
Найменування необоротних матеріальних активів / Строк корисного використання необоротних матеріальних
активів
- 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 2017-2018 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 електроннообчислювальних 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 2017-2018 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. Станом на 31
грудня 2018 р. з Товариством укладено 2 угоди на оренду обладнання, за умовами яких Товариство є
орендарем.
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 2018 року Товариством надавалися активи – офісні та складські приміщення - у
оперативний лізинг (оренду). 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 2017 - 2018 роки складає 18 % від прибутку до оподаткування.
Сума податку на прибуток Товариства за 2017 рік складала 0,3 тис. грн.
В зв’язку із збитками податок на прибуток Товариством за звітний 2018 рік не нараховувався.
Станом на 31 грудня 2018 року не визнано відстрочених податкових зобов’язань. Згідно Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи» №71-VIII від 28.12.2014р., з 2015 року Товариство користується правом, наданим п.п. 134.1.1 п.
134.1 ст. 134 Податкового кодексу України платникам податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний
звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень. Для обчислення податку на прибуток
з 2015 року протягом неперервної сукупності років, в кожному з яких буде виконуватись критерій в частині
розміру доходу, об’єкт оподаткування буде визначатися без коригування фінансового результату до
оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень ІІІ розділу Податкового кодексу України. В
2018 році критерій в частині розміру доходу виконувався, оскільки дохід за звітний рік складав 11 553 тис.
грн., тому 2018 рік належить до вищевказаної неперервної сукупності років.
Примітка 1.9 Власні акції Товариства, викуплені в акціонерів
Протягом 2017 року відбувся викуп власних акцій в розмірі 163 прості акції у акціонерів Приватного
Акціонерного Товариства «Харчопродпакування» на суму 1 167 грн. 83 коп. Перевищення вартості акцій над
номінальною вартістю склало 1127 грн. 08 коп. В 2018 році вищевказані акції були продані згідно Закону

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного
управління в акціонерних товариствах» та статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Сума
доходу від продажу простих акцій власної емісії в кількості 163 штуки склала 1367 грн. 57 коп.
Перевищення вартості акцій над номінальною вартістю склало 1326 грн. 82 коп.
Примітка 1.10 Доходи і витрати
Облік та визнання доходів та витрат Товариства проводиться згідно з МСБО (IAS)18 «Дохід». 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 статей 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
коригуючі проводки.
Виправлення суттєвих помилок, які мали місце в попередніх роках, протягом 2017-2018 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 ПрАТ «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 2012-2016 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 минулими роками і зменшенні прибутку Товариства. Такі тенденції не зберігалися протягом 2018
року в зв’язку із закінченням строку можливого використання деяких основних засобів.
Примітка 3. Основні засоби та нематеріальні активи
На дату переходу 01 січня 2012 року згідно пункту Г5 МСФО1 «Перше застосування» ПрАТ «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 СПДФО Аджиєв Т.М. (сертифікат СОД 13168/12 від 03.04.2012р.). В результаті дооцінки до справедливої вартості,
вартість будівель і споруд Товариства зросла на 6 404 тис. грн. Оцінку інших основних засобів було
здійснено інвентаризаційною комісією Товариства. На 31 грудня 2017 року первісна (переоцінена) вартість
основних засобів складала 12 138 тис. грн., на 31 грудня 2018 – 12 087 тис. грн.

За 2017 - 2018 роки відбулись істотні зміни в складі основних засобів.
Основні засоби в 2017 році
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Будинки, споруди та передавальні пристрої" складала
9 150 тис. грн., знос 1 451 тис. грн. За 2017 рік було нараховано амортизації 208 тис. грн. На кінець року
залишкова вартість групи складала 7 491 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Машини та обладнання" складала 1 928 тис. грн., знос
1 551 тис. грн. За 2017 рік було нараховано амортизації 75 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено
вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 115 тис. грн., списано основних
засобів на суму 1 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 417 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Транспортні засоби" складала 804 тис. грн., знос 730
тис. грн. За 2017 рік було нараховано амортизації 19 тис. грн. Протягом звітного року було зменшено вартість
групи за рахунок списання на 154 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 55 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" складала 151
тис. грн., знос 132 тис. грн. За 2017 рік було нараховано амортизації 5 тис. грн. Протягом звітного року було
збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 12 тис. грн., зменшено за
рахунок списання на 16 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 26 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інші основні засоби" складала 86 тис.
грн., знос 26 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання нових
об`єктів основних засобів на 6 тис. грн. За 2017 рік було нараховано амортизації 9 тис. грн. На кінець року
залишкова вартість групи складала 57 тис. грн.
Інших необоротних активів на початок 2017 року було вартістю 46 тис. грн., знос 15 тис. грн. Сума зносу за
2017 рік по цій групі склала 7 тис. грн. За 2017 рік було придбано інших необоротних матеріальних активів
вартістю 11 тис. грн. Залишкова вартість на 31.12.2017 р.
складала 35 тис. грн.
Всього на початок року первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 12 165 тис. грн., знос 3
905 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів
основних засобів на 144 тис. грн. На кінець року залишкова вартість основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів складала 8 081 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Нематеріальні активи" складала 73 тис.
грн., знос 48 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 16 тис. грн.
В 2017 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 144 тис. грн. за рахунок власних джерел. З нових
основних засобів в 2017 році були придбані: у виробничий відділ - дозатор об’ємний
(інв. номер 171) для роботи в складі пакувального обладнання та мінімийкаCompass HPW-140 (інв. номер 185)
для якісного миття виробничого устаткування; у сектор якості та розвитку для проведення лабораторних
досліджень – об’єкти основних засобів Стіл лабораторний СЛ-001 (інв. номер 184), Тумба кухонна з мийкою
(інв. номер 183) та необоротні матеріальні активи Витяжка кухонна ELEYUS Kvinta 750 1 шт.,
Електроводонагрівач AstonWaterway 1шт. Також були придбані такі необоротні матеріальні активи загальною
вартістю 6 тис. грн.: Пилосмок з/м ROWENTA RO5227 - 1 шт., Пристрій безперебійного живлення Smart-UPS SC
420VA APC - 1 шт.

В січні 2017 року було винесене рішення комісії із списання основних засобів списати, зняти з обліку та здати
для утилізації Автомобіль Foton BJ-1043, державний номер АА 6034 ІО, у зв’язку з дорожньо-транспортною
пригодою, яка з ним відбулася, та Автомобіль ФАВ-1061, державний номер АА 3098 ЕХ. Автомобілі повністю
вичерпали свій робочий ресурс, знаходились у непридатному стані, в якому неможливе їх подальше
використання; ремонту не підлягали, оскільки була потрібна заміна всіх основних частин автомобіля. На
початок 2017 року прогнозований строк корисного використання об’єктів основних засобів закінчився,
автомобілі був повністю замортизовані.
Протягом року також було списано три одиниці основних засобів як морально застарілі й не придатні для
подальшого використання: Станок токарно-шліфувальний (інв. номер 10430023), Молоток відбійний (інв.
номер 80), Станок токарно-гвинторізний (інв. номер 10430024). Первісна (переоцінена) вартість основних
засобів складала 17 тис. грн., строк корисного використання закінчився, ОЗ повністю замортизовані,
вичерпали свій робочий ресурс, ремонту не підлягають, були списані і утилізовані.
Основні засоби в 2018 році
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Будинки, споруди та передавальні пристрої" складала
9150 тис. грн., знос складав 1659 тис. грн. За 2018 рік було нараховано амортизації 208 тис. грн. Протягом
звітного року було збільшено вартість групи внаслідок модернізації, реконструкції, переобладнання на 73 тис.
грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 7356 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Машини та обладнання" складала 2042 тис. грн., знос
1625 тис. грн. За 2018 рік було нараховано амортизації 78 тис. грн. Протягом звітного року було зменшено
вартість групи на 2 тис. грн. внаслідок списання об`єктів основних засобів На кінець року залишкова вартість
групи складала 339 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Транспортні засоби" складала 650 тис. грн., знос 595
тис. грн. За 2018 рік було нараховано амортизації 11 тис. грн. Протягом року було списано з балансу два
повністю замортизованих об'єкти групи, та реалізовано один, що зменшило вартість групи на 148 тис. грн. На
кінець року залишкова вартість групи складала 44 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" складала 147
тис. грн., знос 121 тис. грн. За 2018 рік було нараховано амортизації 8 тис. грн. Протягом звітного року було
збільшено вартість групи внаслідок придбання нових об`єктів основних засобів на 19 тис. грн. та зменшено
вартість групи внаслідок списання основних засобів на суму 7 тис. грн. На кінець року залишкова вартість
групи складала 37 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Інші основні засоби" складала 92 тис.
грн., знос 35 тис. грн. За 2018 рік було нараховано амортизації 9 тис. грн. та списано необоротних активів на
1 тис. грн. На кінець року залишкова вартість групи складала 48 тис. грн.
За 2018 рік придбання малоцінних необоротних матеріальних активів не істотне.
Інших необоротних активів за 2018 рік було придбано вартістю 15 тис. грн., на початок року первісна
(переоцінена) вартість складала 57 тис. грн., знос 22 тис. грн. За 2018 рік він збільшився на 9 тис. грн.
Залишкова вартість групи на 31.12.2018 р. складала 41 тис. грн.
Всього на початок року первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 12 138 тис.
грн., знос 4 057 тис. грн. Протягом звітного року було збільшено вартість групи внаслідок придбання нових
об`єктів основних засобів на 34 тис. грн., внаслідок модернізації, реконструкції, переобладнання - на 73 тис.
грн. Списано основних засобів залишковою вартістю 0 грн. (первісна вартість 158 тис. грн., знос 158 тис.

грн.). На кінець року залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
складала 7 865 тис. грн.
На початок року первісна (переоцінена) вартість групи "Нематеріальні активи" складала 73 тис. грн., знос 57
тис. грн. Протягом звітного року було зменшено вартість групи внаслідок списання на 8 тис. грн. На кінець
року залишкова вартість групи складала 11 тис. грн.
В 2018 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 107 тис. грн. за рахунок власних джерел. З них
придбання нових основних засобів – 19 тис. грн., модернізація (реконструкція, поліпшення), які збільшують
економічні вигоди для підприємства, - 73 тис. грн. У вартість об’єкту основних засобів Будівля офісна (інв.
номер 10310001) була включена вартість з будівництва і реконструкції об’єкту ОЗ в розмірі 73 тис. грн.
Реконструкція проводилась для захисту панелей стін від шкідливих зовнішніх впливів з метою збільшення
строку експлуатації будівлі, зменшення витрат на опалення приміщень, а саме встановлення
металопластикових конструкцій вхідної групи головного фасаду. З нових основних засобів в 2018 році були
придбані: в кімнату психологічного розвантаження адміністративно-господарського відділу Тумба з двома
мийками (інв. номер 187) вартістю 8 тис. грн. (була виготовлена власними силами з покупних матеріалів); у
сектор якості та розвитку - Комплект спліт-системи одна одиниця (інв. номер 194) вартістю 11 тис. грн. для
забезпечення нормального повітрообміну та безпечних умов праці працівників, у вартість спліт-системи
включена вартість монтажу, установки та запуску обладнання. Також були придбані такі необоротні
матеріальні активи загальною вартістю 15 тис. грн.: Багатофункціональний пристрій HP LaserJetPro М130 - 1
шт., Водяна баня 1,5 л - 1 шт., Електрична духовка Astor CZ-1745R – 1 шт.; Жорсткий диск WesternDigital WD
Black зовнішній – 1 шт.; Плитка склокерамічна HAUSMARK – 1 шт.; Стіл 800*600*850 нерж. – 1 шт.
Протягом року було списано вісім одиниць основних засобів як морально застарілі й не придатні для
подальшого використання: Бензопила AL KO АС 310716-38 (інв. номер 10620002),
лічильник води 405S Qn 3,5(25)-Т (інв. номер 10620051), Ваги електронні ВЕСТ-100 (інв. номер
10620019), Водомірний вузол ДУ-25 (комплект) (інв. номер 10420032), Лічильник 3Ф
НИК2303АРК1 5-10А (інв. номер 17), Перфоратор ВНЕ 6024 (інв. номер 10620068),
Концентратор (інв. номер 10940003). Первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 9,5 тис.
грн., строк корисного використання закінчився, ОЗ повністю замортизовані, вичерпали свій робочий ресурс,
ремонту не підлягають, були списані і утилізовані.
В листопаді 2018 року було винесене рішення комісії із списання основних засобів списати, зняти з обліку та
здати для утилізації Автомобіль ФАВ-1061, державний номер АА 3014 ЕХ. Автомобіль повністю вичерпав свій
робочий ресурс, знаходився у непридатному стані, в якому неможливе його подальше використання; ремонту
не підлягав. На початок 2018 року прогнозований строк корисного використання об’єкту основних засобів
закінчився, автомобіль був повністю замортизований. Автомобіль був проданий для подальшого розбирання
або утилізації.
Також в 2018 році був реалізований Автомобіль ВАЗ - 21112, державний номер АА 5489 ЕР. У зв’язку з
дорожньо-транспортною пригодою, яка з ним відбулася, подальше використання за прямим призначенням на
підприємстві стало неможливе. Через значні пошкодження під час
ДТП, була потрібна заміна або значний капітальний ремонт всіх основних частин автомобіля.
Дохід від продажу автомобіля склав 2 тис. грн., що більше балансової вартості основного засобу. В 2018 році
був списаний нематеріальний актив «ПП"1 С Підприємство-7,7 сітьова та Конфігурація "Виробн+послуги+бух"»
вартістю 8 тис. грн. у зв’язку із закінченням технічної ліцензованої підтримки програми, неможливістю

виконати оновлення та повним переходом на облік за допомогою програмного забезпечення 1 С
Підприємство-8.
В 2018 році порівняно з попередніми роками зменшилась сума амортизації в зв’язку із закінченням строку
можливого використання деяких основних засобів, доцільність подальшого використання яких постійно
контролюється комісією підприємства по списанню основних засобів та інших товаро-матеріальних цінностей.
Станом на 31.12.2018 р. у Товариства відсутні такі основні засоби, що 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 2017-2018 років не було.
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 1000-1095 Балансу.
Примітка 4. Запаси
Станом на 31 грудня 2017 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 1 372 тис. грн., на 31 грудня 2018
р. вартість запасів в балансі Товариства складала 1 255 тис. грн. Всі запаси, крім товарів, відображені в
обліку по собівартості, оскільки це є найменша з величин між собівартістю і чистою вартістю реалізації..
Балансова вартість запасів на кінець 2017 року складала:
- сировина і матеріали - 609 тис. грн.;
- паливо - 263 тис. грн.;
- тара і тарні матеріали - 23 тис. грн.;
- будівельні матеріали - 2 тис. грн.;
- запасні частини - 130 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 98 тис. грн.;
- інші матеріали - 104 тис. грн.;
- готова продукція - 98 тис. грн.;
- товари - 45 тис. грн., всього 1 372 тис. грн
Балансова вартість запасів на кінець 2018 року складала:

- сировина і матеріали - 616 тис. грн., тобто збільшилась на 1,1 %;
- паливо - 127 тис. грн., зменшилась на 51,7 %;
- тара і тарні матеріали - 51 тис. грн.,, збільшилась на 121,7 %;
- будівельні матеріали - 2 тис. грн., залишилась незмінною;
- запасні частини - 101 тис. грн., зменшилась на 22,3 %;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 97 тис. грн., зменшилась на 1,0 %;
- інші матеріали - 109 тис. грн., збільшилась на 4,8 %;
%; - товари - 45 тис. грн., залишилась незмінною.

- готова продукція - 107 тис. грн., збільшилась на 9,2

Разом балансова вартість запасів на кінець 2018 року - 1 255 тис. грн.
Стосовно товарів в 2017 році, за рішенням інвентаризаційної комісії в зв’язку з перебігом терміну придатності
була проведена уцінка товарів на складах. Оскільки товари втратили первісно очікувану економічну вигоду
від їх використання в господарській діяльності підприємства, їх первісна вартість була зменшена до чистої
вартості реалізації. Сума уцінки первісної вартості до чистої вартості реалізації була списана в склад інших
операційних витрат 2017 року. В 2018 році уцінка не проводилась.
За звітний період на балансі Товариства незначно зменшилась кількість запасів, зменшення загальної
вартості всіх запасів склало 8,5%. На кінець 2018 року зменшились запаси палива та запасних частин у зв’язку
із зменшенням кількості автомобілів на підприємстві. На кінець 2018 року збільшились запаси тари і тарних
матеріалів, готової продукції, інших матеріалів. Кількість основної сировини і матеріалів, малоцінних і
швидкозношуваних предметів, будівельних матеріалів, товарів на складах залишились майже без змін.
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. Дані примітки розшифровують 1100 -1110 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 2012 -2014 р.р. резерв сумнівних боргів не
створювався.
Станом на 31 грудня 2015 року дебіторська заборгованість із строком непогашення більше 12 місяців,
складала 18 тис. грн. Стосовно неї Товариство прийняло рішення створити резерв сумнівних боргів розміром
17 836 грн. 15 коп., оскільки існував ризик неотримання даної заборгованості в зв’язку з відсутністю дебіторів
за місцем реєстрації та останнім відомим адресом проведення діяльності, заборгованістю дебіторів за
державними податками і зборами, неможливістю встановити зв'язок з керівництвом та співробітниками
підприємств. Не зважаючи на проведену роботу по отриманню заборгованості, Товариство так і не отримало
очікуваних коштів на розрахунковий рахунок. В жовтні 2017 року комісією Товариства були перевірені строки

позовної давності дебіторської заборгованості, щодо якої був створений резерв, в результаті заборгованість в
розмірі 18 тис. грн. була списана як безнадійна. На 31 грудня 2017 року в активі балансу обліковувалося 1 621
тис. грн. дебіторської заборгованості, із строком до 3 місяців виникнення, тобто на підприємстві на кінець
2017 року обліковувалась тільки поточна дебіторська заборгованість.
На 31 грудня 2017 року в активі балансу обліковується 1 621 тис. грн. дебіторської заборгованості, із строком
до 3 місяців виникнення, тобто на підприємстві на кінець 2017 року обліковується тільки поточна дебіторська
заборгованість.
На 31 грудня 2017 року розподіл дебіторської заборгованості за групами такий:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців непогашення - 1138 тис.
грн..
- передплата за товари, роботи, послуги - до 3-х місяців непогашення - 483 тис. грн. В активі балансу на 31
грудня 2018 року обліковувалося 2 277 тис. грн. дебіторської заборгованості, з неї поточної, із строком до 3
місяців виникнення, 1 192 тис. грн., від 3 до 12 місяців - 1 085 тис. грн.
За строками непогашення дебіторську заборгованість на 31 грудня 2018 року можна розподілити на такі
групи:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців непогашення - 861 тис. грн.;
- передплата за товари, роботи, послуги - до 3-х місяців непогашення - 323 тис. грн., від 3 до 12 місяців
непогашення - 1085 тис. грн.;
- заборгованість Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 8 тис. грн. Значно
зросла сума передплати за товари, роботи, послуги у зв’язку з авансовими платежами на виконання
ремонтних робіт у виробничих приміщеннях підприємства, а також робіт з утеплення і облицювання фасаду
офісної будівлі. У зв’язку з довготривалим виконанням робіт, строки непогашення цієї дебіторської
заборгованості складають більше трьох місяців.
Протягом 2017 – 2018 років ПрАТ «ХПП» не укладав договорів фінансового лізингу (оренди). В 2018 році під
час інвентаризації комісією Товариства були перевірені строки позовної давності дебіторської заборгованості,
в результаті заборгованість в розмірі 0,1 тис. грн. була списана як безнадійна.
Часткового або повного погашення контрагентами раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної
заборгованості протягом 2017 – 2018 рр. не відбувалось.
Дана примітка 5 використовується для розрахунку рядків 1125, 1155 Балансу.
Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ «ХПП» не мав довгострокових активів, призначених для продажу, та не мав
груп вибуття.
Примітка 6. Грошові кошти
В національній валюті на поточному рахунку в установі банку сума коштів складала 25 тис. грн.
на 31.12.2017 р., 49 тис. грн. на 31.12.2018 р., в іноземній валюті на поточному рахунку в установі банку на
31.12.2017 р. - 19 тис. грн. (667,93 дол. По курсу НБУ), на 31.12.2018 р. - залишку коштів немає. На кінець
2017 та 2018 років на електронному рахунку електронного адміністрування ПДВ в установі Державного

казначейства України залишку коштів немає. Дана примітка 6 використовується для розрахунку рядків 1165 1167 Балансу.
Примітка 7. Поточна кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість по виданих авансах за товари, роботи, послуги складала на 01.01.2017р. 67 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 206 тис. грн.; на 31.12.2018р. - 337 тис.грн.; заборгованість по розрахунках з
бюджетом на 01.01.2017р. - 146 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 86 тис. грн.; на 31.12.2018р. - 160 тис. грн.; по
розрахунках з оплати праці відповідно на 01.01.2017р. - 4 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 9 тис.
грн.; на 31.12.2018р. - 115 тис. грн.; по розрахунках із соціального страхування на 31.12.2018р. - 30 тис. грн.
Загальна сума поточної кредиторської заборгованості складала на 01.01.2017р. - 217 тис. грн.; на
31.12.2017р. - 301 тис. грн.; на 31.12.2018р. - 642 тис. грн.
В порівнянні з початком року сума кредиторської заборгованості за 2017 рік збільшилась на 29%, за 2018 рік
станом на 31 грудня 2018 року поточна заборгованість збільшилась на 113%. Заборгованість по розрахунках з
бюджетом збільшилась на 86%. Заборгованість по виданих авансах за товари, роботи, послуги, збільшилась
на 64%. Питому вагу в цій заборгованості має поточна заборгованість за отриману сировину і матеріали для
виробництва.
Дана примітка 7 використовується для розрахунку рядків 1600 - 1650 Балансу.
Примітка 8. Інші зобов’язання
Кредиторська заборгованість - отримана передплата за товари, роботи, послуги - складала: на 31.12.2016р. 243 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 269 тис. грн.; на 31.12.2018р. - 308 тис. грн. В порівнянні з початком 2017 року
сума кредиторської заборгованості на 31 грудня 2018 року збільшилась майже на 27%. Таке збільшення
обумовлене ростом місячної орендної плати для орендарів ПрАТ «ХПП», оскільки сума в 308 тис. грн.
складається з авансових передплат за наступний місяць оренди, сплачених згідно договору в грудні 2018 року
за січень 2019 року. В 2018 році під час інвентаризації комісією Товариства були перевірені строки позовної
давності кредиторської заборгованості, в результаті заборгованість в розмірі 0,3 тис. грн. була списана як
безнадійна.
Поточні забезпечення підприємства - резерв на оплату відпусток найманих працівників - складав: на
31.12.2016р. - 266 тис. Грн.; на 31.12.2017р. - 295 тис. Грн.; на 31.12.2018р. - 294 тис. Грн. Для рівномірного
розподілу витрат шляхом щомісячних, протягом року, відрахувань, Товариство прийняло рішення про
створення резерву відпускних станом на 31.12.2015р. Була проведена інвентаризація невикористаних
відпусток найманих працівників, виявлено 49 робітників Товариства, які не використали щорічну чергову та
додаткову відпустки в кількості 1429 днів. Забезпечення під витрати на оплату чергових відпусток найманих
працівників Товариства за 2015 рік було віднесене до інших операційних витрат для уникнення викривлення
собівартості виготовленої продукції в грудні 2015 р. При нарахуванні резерву відпускних виробничому
персоналу. Забезпечення на оплату чергових відпусток більш ранніх періодів, до 01.01.2015 р., було
віднесене на фінансовий результат попередніх років і нараховане за рахунок нерозподіленого прибутку.
Створений резерв відпускних на оплату чергових відпусток найманих працівників Товариства складав всього
237 тис. Грн., з нього: за 2015 рік – 41 тис. Грн., до 2015 року – 196 тис. Грн.
Протягом 2016 року за рахунок резерву була виплачена сума відпускних 153 тис. Грн. Та ЄСВ - 33 тис. Грн.,
резерв донараховано в розмірі 215 тис. Грн. На 31 грудня 2016 року резерв на оплату відпусток найманих
працівників ПрАТ «ХПП» складав 266 тис. Грн. За 1425 днів.

Протягом 2017 року за рахунок резерву була виплачена сума відпускних 188 тис. Грн. Та ЄСВ - 39 тис. Грн.,
резерв донараховано в розмірі 256 тис. Грн. На 31 грудня 2017 року резерв на оплату відпусток найманих
працівників ПрАТ «ХПП» складав 295 тис. Грн. За 1290 днів.
Протягом 2018 року за рахунок резерву була виплачена сума відпускних 209 тис. Грн. Та ЄСВ - 45 тис. Грн.,
резерв донараховано в розмірі 253 тис. Грн. На 31 грудня 2018 року резерв на оплату відпусток найманих
працівників ПрАТ «ХПП» складав 294 тис. Грн. За 1158 днів. Сума резерву відпускних на оплату чергових
відпусток найманих працівників Товариства змінилася незначно, оскільки при зменшенні кількості днів при
розрахунку резерву, протягом року були збільшені посадові оклади і тарифи працівників.
Зобов’язань, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу станом на 31 грудня 2018
року ПрАТ «ХПП» не має.
Дана примітка 8 використовується для розрахунку рядків 1600 - 1650 Балансу.
Примітка 9. Власний капітал на 31 грудня 2018р.
На 31 грудня 2018 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
104 тис. Грн. (нерозподілений прибуток станом на 01.01.2018р. - 8 161 тис. Грн. Та збиток за результатами
2018 року - 57 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 9 296 тис.грн. На 01 січня
2012 року. За 2013-2017 роки сума нерозподіленого прибутку збільшувалася або зменшувалася, не маючи
постійної тенденції в змінах, в цілому зменшившись на 1 134 тис. Грн., враховуючи заокруглення. В
результаті на 01 січня 2019 року сума нерозподіленого прибутку без врахування заокруглень складала 8 103
716 грн. 36 коп., включаючи фінансовий результат за 2018 рік – збиток в сумі 57 975 грн. 32 коп.
В 2017 році відбувся обов’язковий викуп власних акцій на вимогу акціонерів в розмірі 163 прості акції у
акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Харчопродпакування» на суму 1 167 грн. 83 коп.
Перевищення вартості акцій над номінальною вартістю склало 1127 грн. 08 коп. В 2018 році вищевказані акції
були продані у зв’язку з отриманням публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників
акцій Товариства згідно ст.652 Закону України «Про акціонерні товариства». Сума доходу від продажу простих
акцій власної емісії в кількості 163 штуки склала 1367 грн. 57 коп. Перевищення вартості акцій над
номінальною вартістю склало 1326 грн. 82 коп.
Дана примітка 9 використовується для розрахунку рядків 1400 - 1495 Балансу.
Примітка 10. Інші операційні доходи
В 2017 році всього було отримано інших операційних доходів 44 тис. Грн., в т.ч.:
-

оприбуткування ТМЦ - 15 тис. Грн.;

-

операційна курсова різниця - 1 тис. Грн.;

компенсація підприємству середнього заробітку мобілізованих працівників - 3 тис. Грн.; - дохід від
реалізації результатів списання ОЗ - 25 тис. Грн.
В 2018 році всього було отримано інших операційних доходів 15 тис. Грн., в т.ч.:

-

оприбуткування ТМЦ - 2 тис. Грн.;

-

продаж необоротних активів - 1 тис. Грн.;

-

дохід від реалізації результатів списання ОЗ - 12 тис. Грн.

Дані примітки 10 використовуються для розрахунку рядка 2120 Звіту про фінансові результати.

Примітка 11. Інші доходи
В 2017 – 2018 роках інших доходів не зафіксовано.
Дані примітки 11 використовуються для розрахунку рядка 2240 Звіту про фінансові результати.
Примітка 12. Адміністративні витрати
Всього адміністративні витрати, понесені Товариством в 2017 році, складали 4 071 тис. Грн., в 2018 році - 4
340 тис. Грн. Статті витрат відповідали в 2017 році та 2018 році сумам :
-

витрати на утримання персоналу - 850 тис. Грн. Та 1 052 тис. Грн.;

-

амортизація основних засобів - 149 тис. Грн. Та 140 тис. Грн.;

-

відрахування на соціальні заходи - 188 тис. Грн. Та 225 тис. Грн.;

витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів,
експлуатаційні послуги - 959 тис. Грн. Та 1 306 тис. Грн.;

телекомунікаційні та інші

-

інші витрати, пов’язані з основними засобами - 617 тис. Грн. Та 300 тис. Грн.;

-

консультативні, інформаційні послуги -57 тис. Грн. Та 63 тис. Грн.;

-

банківське обслуговування - 27 тис. Грн. Та 28 тис. Грн.;

-

екологічні витрати - 29 тис. Грн. Та 48 тис. Грн.;

-

витрати на охорону - 343 тис. Грн. Та 425 тис. Грн.;

сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток - 604 тис. Грн. Та
435 тис. Грн.;
-

господарські витрати - 204 тис. Грн. Та 271 тис. Грн.; - інші витрати - 44 тис. Грн. Та 47 тис. Грн.

Товариство не має інвестиційної рухомості.
Дані примітки 12 використовуються для розрахунку рядка 2130 Звіту про фінансові результати.
Примітка 13. Витрати на збут
Всього витрати на збут, понесені Товариством в 2017 році, складали 1 393 тис. Грн.; в 2018 році - 1 042 тис.
Грн.

Статті витрат відповідали в 2017 році та 2018 році сумам:
-

витрати на утримання персоналу - 704 тис. Грн. Та 427 тис. Грн;

-

амортизація основних засобів - 16 тис. Грн. Та 13 тис. Грн.;

-

відрахування на соціальні заходи - 144 тис. Грн. Та 92 тис. Грн.;

-

витрати на утримання основних засобів - 20 тис. Грн. Та 18 тис. Грн.;

інші витрати, пов’язані з основними засобами - 474 тис. Грн. Та 277 тис. Грн.; - рекламні послуги 6 тис. Грн. Та 186 тис. Грн.; - інші витрати - 29 тис. Грн. Та 29 тис. Грн.
Дані примітки 13 використовуються для розрахунку рядка 2150 Звіту про фінансові результати.
Примітка 14. Собівартість виготовленої продукції та виробничих послуг
Всього собівартість виготовленої Товариством продукції в 2017 році складала 5 248 тис. грн., в 2018 році - 6
220 тис. грн.
Статті витрат відповідали в 2017 році та 2018 році сумам:
-

витрати на утримання персоналу - 1 322 тис. грн. та 1 528 тис. грн.;

-

амортизація основних засобів - 165 тис. грн. та 198 тис. грн.;

-

прямі матеріальні витрати - 2 371 тис. грн. та 3 169 тис.грн.;

-

відрахування на соціальні заходи - 292 тис. грн. та 337 тис. грн.;

-

витрати на утримання основних засобів - 117 тис. грн. та 140 тис. грн.;

-

інші витрати, пов’язані з основними засобами - 84 тис. грн. та 37 тис. грн.;

-

витрати на ремонт загальновиробничих активів - 799 тис. грн. та 684 тис. грн.;

витрати на оренду виробничого обладнання - 88 тис. грн. та 106 тис. грн.; - витрати на охорону
праці - 5 тис. грн. та 8 тис. грн.; - інші витрати - 5 тис. грн. та 13 тис. грн.
Крім того, собівартість реалізованих товарів складала 4 тис. грн.
Всього собівартість реалізованої власної продукції, виконаних послуг та реалізованих товарів в 2018 році
складала 6 224 тис. грн.
Дані примітки 14 використовуються для розрахунку рядка 2050 Звіту про фінансові результати.
Примітка 15. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати, понесені Товариством у 2017 році, складали 131 тис. грн., в т.ч.:
-

собівартість реалізованих запасів - 15 тис .грн.;

-

уцінка товарів до чистої вартості реалізації - 113 тис. грн.; - інші витрати - 3 тис. грн.

Інші операційні витрати, понесені Товариством у 2018 році, складали 4 тис. грн., в т.ч.: - операційна курсова
різниця - 1 тис. грн.; - інші витрати - 3 тис. грн.
Дані примітки 15 використовуються для розрахунку рядка 2180 Звіту про фінансові результати.
Примітка 16. Витрати на податок на прибуток.
В 2017 році був нарахований податок на прибуток за результатами звітного року в розмірі 0,3 тис. грн.
В зв’язку із від’ємним значенням фінансового результату до оподаткування податок на прибуток за 2018 рік
не нараховувався.
Керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» №71-VIII від 28.12.2014р., п.п. 134.1.1 п.
134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, Товариство скористалось правом, наданим платникам податку, у
яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами
бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів
гривень, не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до
положень ІІІ розділу Податкового кодексу України.
Дані примітки 16 використовуються для заповнення рядка 2300 Звіту про фінансові результати.
Примітка 17. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих акцій Чистий
прибуток за 2017 рік складав 1,4 тис. грн., збиток за 2018 рік складає 57,9 тис. грн.
Середньорічна кількість простих акцій в обігу складала 2 107 488 тис. шт.
Прибуток, що належить акціонерам – власникам простих акцій Товариства в 2017 році - 1,4 тис.
грн.
Збиток, що належить акціонерам – власникам простих акцій Товариства в 2016 році - 57,9 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцію по результатам 2017 року складав 0,00065 гривень, чистий збиток на
одну просту акцію по результатам 2018 року складає 0, 02751 гривень.
Дивіденди протягом 2017 – 2018 років Товариством не виплачувались.
Станом на 31.12.2018 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній.
Протягом 2017 – 2018 років ПрАТ «ХПП» не здійснював об’єднання компаній.
Примітка 18. 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:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові медіа перспективи» володіє 54,4% від загальної кількості
акцій і здійснює контроль над діяльністю ПрАТ «ХПП», виступає головою Наглядової ради.
В 2017 році були здійснені такі операції між пов’язаними сторонами як:
- надання послуг оперативної оренди офісного приміщення на суму 6,7 тис. грн.
В 2018 році Товариство продовжувало надавати ТОВ «НМП» послуги оперативної оренди офісного приміщення
загальною сумою 7,8 тис. грн.
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Рідна їжа» здійснює суттєвий вплив на діяльність
ПрАТ «ХПП», володіє 8,2% від загальної кількості акцій.
Про наявність суттєвого впливу свідчать також такі стосунки: представництво директора ТОВ «Компанія
«Рідна їжа» Аксьонова В.Т. в керівному органі підприємства, тобто взаємообмін управлінським персоналом.
В 2017 – 2018 роках були здійснені такі операції між пов’язаними сторонами:
-

продаж готової продукції на суму 5 206,2 тис. грн. та 5 857,0 тис. грн.;

грн;

надання послуг пакування і фасування харчових продуктів на суму 2 191,1 тис. грн. та 2 013,9 тис.

надання послуг з перевезень вантажним транспортом на суму 543,2 тис. грн. та 313,9 тис. грн.;
- надання послуг з оренди складських і офісних приміщень на суму 510,4 тис. грн. та 598,1 тис.
грн.;
-

купівля товарів – 0,3 тис. грн. та 11,2 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 31.12.2017р. та на 31.12.2018р. дебіторська заборгованість ТОВ «Компанія «Рідна їжа» складала:
-

продаж готової продукції – 635,2 тис. грн. та 485,1 тис. грн.;

-

надання послуг пакування і фасування харчових продуктів на суму 241,5 тис. грн. та 129,1 тис. грн.;

-

надання послуг з перевезень вантажним транспортом на суму 50,3 тис. грн. та 16,0 тис. грн.;

надання послуг з оренди складських і офісних приміщень на суму 0 тис. грн. та 23,3 тис. грн.
відповідно.
3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Армада Консалтинг", виступає членом Ревізійної комісії,
володіє 26,6% від загальної кількості акцій, здійснює контроль над діяльністю ПрАТ «ХПП».
В 2017 році суми по здійсненим операціям між пов’язаними сторонами складали:
-

отримання послуг оренди виробничого обладнання на суму 111,8 тис. грн.

-

отримання дизайнерських послуг на суму 5,5 тис. грн.

-

надання послуг оренди офісного приміщення на суму 4,7 тис. грн.

В 2018 році були здійснені такі операції між пов’язаними сторонами як:
-

отримання послуг оренди виробничого обладнання на суму 138,2 тис. грн.

-

отримання дизайнерських послуг на суму 9,4 тис. грн.

-

надання послуг оренди офісного приміщення на суму 5,5 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 613,5 тис. грн. за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, і 660,8 тис.
грн., за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.
Примітка 19. Події після дати балансу
Суттєвих подій між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності за 2018 рік у
Товаристві не відбувалося.
21 лютого 2019 р.
Голова Правління В. Т. Аксьонов
Головний бухгалтер Т. В. Гончарук

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія
- фізичної особи - підприємця)
"ЗЕЛЛЕР"

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
31867227
(реєстраційний номер облікової картки* платника

3
4

5

податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 2904 від 23.04.2002
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки
системи контролю якості аудиторських послуг (за
наявності)

24.04.2014, 293/4

Звітний період, за який проведено аудит фінансової 01.01.2018-31.12.2018
звітності

6

7 Думка аудитора
із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності)
Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаєм о увагу на:
Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність, на політичні та економічні зміни в Україні, які
впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фін ансовий стан
Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
9 Номер та дата договору на проведення аудиту
10 Дата початку та дата закінчення аудиту

17-02/19, 19.02.2019
19.02.2019-17.04.2019

11 Дата аудиторського звіту
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту,

17.04.2019
10000,00

грн
13 Текст аудиторського звіту
д/н
д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та
збитки емітента , а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації
про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Голова Правління

В. Т. Аксьонов

Головний бухгалтер

Т.В. Гончарук

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

Дата оприлюднення
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній

Вид інформації

інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або
через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників
фондового ринку
1
26.12.2018

2
26.12.2018

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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