
Річна інформація емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 

код та телефон емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ", 03569120, 

вул. Саперно-Слобiдська, 25, м. Київ, Голосіївський, 

03039, 044  5694901 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 

25.04.2014 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної 

особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 

Товариство з обмеженою відповідальністю  Аудиторська 

фірма “БІнА”, 23285643 

  

5. Інформація 

про загальні 

збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2013 року. Кворум зборів: 93,35% до загальної кількості голосів. Перелік 

питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Звіт Правління про роботу Товариства за 

звітний період. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження 

результатів діяльності Товариства за звітний період. 6. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків 

Товариства. 7. Надання дозволу на вчинення правочинів із заінтересованістю. 

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: ОБРАТИ до складу лічильної комісії 3-х осіб, працівників Товариства. Звіт 

правління про роботу ПАТ за звітний період ЗАТВЕРДИТИ.  Баланс за 2012р., Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіт про 

рух грошових коштів за 2012р., Звіт про власний капітал за 2012р. ПАТ «ХПП» ЗАТВЕРДИТИ.  Звіт Наглядової Ради за звітний 

період ЗАТВЕРДИТИ. Рішення Наглядової Ради, прийняті в проміжок часу між Загальними зборами акціонерів ЗАТВЕРДИТИ. 

Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. Результати діяльності ПАТ за звітний період 

ЗАТВЕРДИТИ. Чистий дохід у розмірі 5 тис.грн. направити на розвиток господарства, дивіденди не виплачувати. Надати дозвіл 

на укладення з ТОВ «Компанія «Рідна їжа» правочинів із заінтересованістю, в яких ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом цих правочинів, не буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

товариства. 

  

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

  



ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 11719 11879 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 8705 9049 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 869 819 

Сумарна дебіторська заборгованість 2107 1968 

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 34 

Власний капітал 11398 11396 

Статутний капітал 527 527 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9289 9287 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0 

Поточні зобов'язання і забезпечення 321 483 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2107488 2107488 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість  0 0 

 у відсотках від статутного капіталу  0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду 0 0 

 


