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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

03569120 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 5694901 044 5694917 

6. Електронна поштова адреса 

bravhpp@bravhpp.kiev.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

  (дата) 

  

2. Річна інформація опублікована у       

  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

  

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp в мережі Інтернет   

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

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   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду X 



13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 

періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

  

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

складу іпотечного покриття 
  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на 

кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 

покриття за станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 

наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 

паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 

здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
  

34. Примітки 

Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не вводилась. 

Дивiденди товариством не виплачувались. Товариство не має фiзичних осiб – засновникiв. Товариство не є емiтентом 

процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових облiгацiй та iнших цiнних паперiв. Товариствi не має акцiонерiв 

- фiзiчних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента. Емiтент не звертався до послуг рейтингових агентств i не 

здiйснював рейтингової оцiнки. Емiтент не має зобов'язань за кредитами. Борговi цiннi папери не випускались. 

Iпотечнi цiннi папери не випускались. Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Значнi правочини 

  



не надавалися. Результати дiяльностi ПрАТ у 2017р. були затвердженi на чергових загальних зборах акцiонерiв, якi 

вiдбулися 26 квiтня 2018р. 
 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 

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

17659 

3. Дата проведення державної реєстрації 

08.02.2001 

4. Територія (область) 

м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 

526872 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

50 

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

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок 

тривалого зберiгання 

82.92 Пакування 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 
  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ 

2) МФО банку 

380838 

3) поточний рахунок 

26008700419489 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" 

5) МФО банку 

300346 

6) поточний рахунок 

26009016841801 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 

автомобiльним транспортом 

536483 

серiя АВ 
03.06.2010 

Головавтотрансiнспекцiя 

Мiнiстерства транспорту 

та зв’язку України 

Необмежена 



Опис 

Дозволений вид робiт: внутрiшнi перевезення вантажiв 

вантажними автомобiлями, причепами та 

напiвпричепами. Термiн дiї: безстрокова. 

  

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

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ТОВ "Компанiя "Рiдна iжа" 31452302 
01103 м.Київ вул. 

Кiквiдзе, 26 
8.213569 

ТОВ "СТУДIЯ ПАРАДАЙЗ 

ПIКЧЕРЗ" 
30575048 

01010 м.Київ вул. 

Анiщенка, 4 
0.948997 

ТОВ "АРМАДА 

КОНСАЛТИНГ" 
30675118 

01103 м. Київ вул. 

Кiквiдзе, 26 
26.613722 

Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по 

м. Києву 

19030825 
04032 м. Київ б-р 

Шевченка, 50-г 
0 

ТОВ "Новi Медiа 

Перспективи" 
30306295 

01103 м. Київ вул. 

Кiквiдзе, 26 
54.398459 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

188 ф.о. 9.793746 

Усього 99.968493 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова правлiння 

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

Аксьонов Вiталiй Тимофiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища, Київський Полiтехнiчний Iнститут, мiкроелектронiка 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП ТД "БКЗ" м. Київ, нач.вiддiлу 

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

25.12.2015 три роки 

9) Опис 



Має повноваження згiдно Статуту та Положення про правлiння, отримує зарплату згiдно штатного розкладу. Загальний 

стаж роботи 42 роки. Займає посаду голови правлiння 17 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Займає посаду директора ТОВ "Компанiя "Рiдна їжа" м. Київ. 

* 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. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Данилейко Валентина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

Середньо-спец. Полтавський КТ 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Київоблупрхарчопром м. Київ, вед.iнженер 

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

25.12.2015 три роки 

9) Опис 

курирує виробничi питання, отримує зарплату згiдно штатного розкладу, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Стаж роботи у правлiннi - 12 рокiв. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Не обiймає посади на будь 

яких iнших пiдприємствах. 

* 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. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Завадський Владислав Юхимович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища математична 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЧП "Трулло" м. Василькiв Київської обл., директор 

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 

Має повноваження згiдно Статуту та Положення про ревiзiйну комiсiю. Виконує обов'язки на безоплатнiй основi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи в комiсiї 176 

рокiв. Обiймав посаду директора ТОВ "П'ять Континентiв К" хут. Фермерський Києво-Святошинського р-ну Київської 

обл. З 2016 р. - ФОП Завадський. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* 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. 

1) посада* 



Головний бухгалтер 

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

Гончарук Тетяна Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища, Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна" 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Променергоавтоматика", головний бухгалтер 

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

09.12.2011 необмежений 

9) Опис 

Вiдповiдає за бухгалтерський i податковий облiк на пiдприємствi, отримує зарплату згiдно штатного розкладу. 

Загальний стаж роботи 23 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 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. 

1) посада* 

Член Правлiння 

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

Гончарук Тетяна Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища, Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна" 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Променергоавтоматика", головний бухгалтер 

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

25.12.2015 три роки 

9) Опис 

Вiдповидає за фiнансовi питання. Отримує зарплату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Стаж роботи у правлiннi 4 роки. Загальний стаж роботи 23 роки. 

* 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. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Рева Олег Вiталiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища, КДУ, ф-т кiбернетики 



6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Компанiя "Елстайл", президент 

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 

Курирує питання поточної дiяльностi пiдприємства. Виконує обов'язки на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи у Наглядовiй радi 17 рокiв. Загальний стаж 

роботи 28 рокiв. Займає посаду генерального директора ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" м.Київ, вул. Кiквiдзе, 26. 

Посадова особа є акцiонером. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* 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. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новi Медiа Перспективи" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

30306295 

4) рік народження** 
  

5) освіта** 
  

6) стаж роботи (років)** 
  

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
  

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням "Про наглядову раду" ПАТ "ХПП". 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Представник акцiонера 

ТОВ "Новi Медiа Перспективи" Гребiнь Дмитро Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

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. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Голубов Андрiй Юрiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Новi Медiа Перспективи", генеральний директор 

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням "Про наглядову раду". Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи в органах Товариства 17 рокiв. Загальний стаж роботи 25 

роки. Посадова особа працює в ТОВ "Новi Медiа Перспективи" на посадi генерального директора. Посадова особа є 

акцiонером. Посадова особа не надала згоди на розкрiття паспортних даних. 

* 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. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТУДIЯ ПАРАДАЙЗ ПIКЧЕРЗ" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

30575048 

4) рік народження** 
  

5) освіта** 
  

6) стаж роботи (років)** 
  

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
  

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Представник акцiонера ТОВ "СТУДIЯ 

ПАРАДАЙЗ ПIКЧЕРЗ" його генеральний директор Бондаренко Марк Володимирович непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

30675118 

4) рік народження** 
  

5) освіта** 
  

6) стаж роботи (років)** 
  

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
  

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

20.04.2017 три роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Представник акцiонера ТОВ "АРМАДА 

КОНСАЛТИНГ" Голубов Юрiй Йосипович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента 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 

посадової особи 

або повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 

Аксьонов Вiталiй 

Тимофiйович 
  0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 

Данилейко 

Валентина 

Миколаївна 

  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Завадський 

Владислав 

Юхимович 

  200 0.095 200 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Рева Олег 

Вiталiйович 
  179590 8.5215 179590 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"АРМАДА 

КОНСАЛТИНГ" 

30675118 560881 26.6137 560881 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Новi Медiа 

Перспективи" 

30306295 1146441 54.3985 1146441 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Гончарук Тетяна 

Василiвна 
  0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"СТУДIЯ 

ПАРАДАЙЗ 

ПIКЧЕРЗ" 

30575048 20000 0.949 20000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Голубов Андрiй 

Юрiйович 
  13200 0.6264 13200 0 0 0 

Член 

Правлiння 

Гончарук Тетяна 

Василiвна 
  0 0 0 0 0 0 

Усього 1920312 91.2041 1920312 0 0 0 

  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X   

Дата 

проведення 
20.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.34 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння про роботу Товариства за 2016 р. 

та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 

р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження результатiв дiяльностi Товариства 

за 2016 р. 5. Визначення порядку розподiлу прибуткiв та строкiв покриття збиткiв Товариства. 6. Змiна 

типу та найменування Товариства. 7. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 8. Затвердження 

нових редакцiй внутрiшнiх Положень Товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень 

членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов трудових договорiв 

(контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 12. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 13. 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 14. Обрання членiв ревiзiйної 

комiсiї. 15. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї, 

встановлення розмiру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 

(контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї. 17. Прийняття рiшення про викуп в акцiонерiв акцiй за згодою 

власникiв цих акцiй. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова Рада 

Товариства. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: не проводились. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звiт правлiння про роботу Товариства за 2016 рiк 

ЗАТВЕРДИТИ. Баланс за 2016 р., Звiт про фiнансовi результати за 2016 р., Звiт про рух грошових коштiв 

за 2016 р., Звiт про власний капiтал за 2016 р. ПАТ «ХПП» ЗАТВЕРДИТИ. 2. Звiт Наглядової Ради за 

2016 р. ЗАТВЕРДИТИ. Рiшення Наглядової Ради, прийнятi в промiжок часу мiж Загальними зборами 

акцiонерiв ЗАТВЕРДИТИ. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк ЗАТВЕРДИТИ. 4. Результати 

дiяльностi ПАТ за 2016 р. ЗАТВЕРДИТИ. 5. Не проводити нарахування дивiдендiв, в зв’язку з 

отриманням збиткiв за звiтний перiод. 6. Змiнити тип Товариства з Публiчного акцiонерного товариства 

на Приватне акцiонерне товариство та назву з Публiчного акцiонерного товариства 

«Харчопродпакування» на Приватне акцiонерне товариство «Харчопродпакування». 7. Статут Товариства 

у новiй редакцiї ЗАТВЕРДИТИ. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Аксьонова Вiталiя 

Тимофiйовича пiдписати нову редакцiю Статуту. 8. Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову 

раду Товариства. Затвердити нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. Затвердити нову 

редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Затвердити Положення про Загальнi збори 

Товариства. Затвердити Положення про iнформацiю Товариства. 9. Припинити повноваження осiб, що 

входять до складу Наглядової ради Товариства ПАТ, а саме: 1. ТОВ «Новi Медiа Перспективи», акцiонер 

– юридична особа, код за ЄДРПОУ 30306295. 2. Рева Олег Вiталiйович, акцiонер – фiзична особа. 3. 

Голубов Андрiй Юрiйович, акцiонер – фiзична особа. 10. ОБРАТИ до складу Наглядової ради трьох осiб, 

а саме: 1. Реву Олега Вiталiйовича – Акцiонера Товариства. 2. Голубова Андрiя Юрiйовича – Акцiонера 

Товариства. 3. Гребiня Дмитра Михайловича - Представника Акцiонера Товариства – Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Новi Медiа Перспективи». 11. Затвердити умови трудових договорiв 

(контрактiв) з членами Наглядової ради – фiзичними особами, а саме виконання ними своїх обов’язкiв на 

безоплатнiй основi. 12. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Аксьонова Вiталiя Тимофiйовича 

пiдписати трудовi договори з фiзичними особами членами Наглядової ради Товариства. 13. Припинити 

повноваження осiб, що входять до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: 1. Завадський Владислав 

Юхимович, акцiонер – фiзична особа. 2. ТОВ «СТУДIЯ ПАРАДАЙЗ ПIКЧЕРЗ», акцiонер – юридична 

особа, код за ЄДРПОУ 30575048. 3. ТОВ «АРМАДА КОНСАЛТИНГ», акцiонер – юридична особа, код за 

ЄДРПОУ 30675118. 14. ОБРАТИ до складу Ревiзiйної комiсiї трьох осiб, а саме: 1. Завадського 

Владислава Юхимовича – Акцiонера Товариства. 2. Бондаренка Марка Володимировича – Представника 



Акцiонера Товариства - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТУДIЯ ПАРАДАЙЗ ПIКЧЕРЗ. 3. 

Голубова Юрiя Йосиповича – представника Акцiонера Товариства – Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «АРМАДА КОНСАЛТИНГ». 15. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з 

членами Ревiзiйної комiсiї – фiзичними особами, а саме виконання ними своїх обов’язкiв на безоплатнiй 

основi. 16. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Аксьонова Вiталiя Тимофiйовича пiдписати 

трудовi договори з фiзичними особами членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. РIШЕННЯ НЕ 

УХВАЛЕНЕ. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдбулися. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

  

VIII. Інформація про дивіденди 

  

За результатами звітнього періоду У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 
        

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із зазначенням 

сум (грн) перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

        

Опис 

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: Дата складення перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: Дата початку виплати 

дивiдендiв: Розмiр виплати дивiдендiв: Порядок виплати дивiдендiв: Строк 

виплати дивiдендiв: 

  

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

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 дiяльнiсть Центрального депозитарiю 



Опис Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-118 вiд 

16.10.2013 р. 

  

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнформацiйно-

реєстраторськi системи» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 35181876 

Місцезнаходження 02105 м. Київ Днiпровський м. Київ вул. Тампере, буд. 13-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АЕ №263453 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

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 дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Додаткова угода №1 вiд 01.10.2014р. До договору про вiдкриття 

рахунку у цiнних паперах №52 вiд 24.05.2013р. 

  

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя 

"ЗЕЛЛЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31867227 

Місцезнаходження 01103 м. Київ Печерський м.Київ бульвар Друби Народiв, 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

свiдоцтво №2904 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 

Міжміський код та телефон 067 465-33-44 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Договiр на проведення аудиту №27-02/18 вiд 23.02.2018р. Аудиторська 

фiрма має також Свiдотство про вiдповiднiсть системи контролю якостi 

аудиторських послуг, видане рiшенням АПУ вiд 24.04.2014р. №293/4. 

  

  



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстра

ції 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю 

випуску 

Найменуван

ня органу, 

що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номіналь

на 

вартість 

акцій 

(грн) 

Кількіс

ть акцій 

(штук) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутно

му 

капіталі 

(у 

відсотках

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.09.20

10 

407/10/1/1

0 

ТУДКЦП та 

ФР в м.Києвi 

та Київскiй 

обл. 

UA4000088918 

Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокумента

рні іменні 
0.25 2107488 526872 100 

Опис 
торгiвля цiнними паперами (акцiями) на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась, 

лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводились. 

  

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) 
власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/спис

ання акцій на 

рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/про

даж 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/про

дано (шт.) 

Номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, 

що 

викуплено/про

дано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що 

викуплено/про

дано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск акцій, 

що 

викуплено/про

дано 

Частка 

від 

статутн

ого 

капітал

у (у 

відсотка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.05.2017 викуп 36 0.25 14.09.2010 407/10/1/10 

НКЦПФР 

Центральний 

територiальний 

департамент 

0.001708 

Оп

ис 

Причини викупiв, проведених протягом звiтного перiоду: за вимогою акцiонера Товариства, якiй був 

зареєстрований для участi загальних зборах, що вiдбулися 20.04.2017р. та голосував проти прийняття рiшення про 

змiну типу Товариства; Цiна викупу товариством акцiй: 7,41 грн.; Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя: 

226,76 грн.; Запланованi дiї щодо викуплених акцiй (їх анулювання або продаж): продаж. У разi якщо викуп 

належних акцiонерам акцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" емiтент розкриває таку iнформацiю: кiлькiсть акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення, 

передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства": 2; загальна кiлькiсть належних таким 

акцiонерам акцiй: 163 шт.; загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй: 40,75 грн.; кiлькiсть 

акцiонерiв, якi звернулись до товариства з вимогою про викуп акцiй з числа акцiонерiв, якi голосували проти 

прийняття рiшення про змiну типу товариства: 2; кiлькiсть належних їм акцiй: 163; загальна номiнальна вартiсть 

належних їм акцiй: 40,75 грн.; загальна кiлькiсть та загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi не були викупленi 

товариством в акцiонерiв, якi звернулись до товариства з вимогою про викуп акцiй: 0 шт. 0,00 грн.; загальна 

кiлькiсть та загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi були викупленi товариством в акцiонерiв, якi звернулись до 

товариства з вимогою про викуп акцiй, з числа акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення, передбаченого 

статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"163 шт.; 40,75 грн; цiна викупу акцiї: 7,41 грн.; дати 

укладання вiдповiдних договорiв про обов'язковий викуп акцiй: 18.05.2017 р.; дата оплати акцiй товариством: 

24.05.2017р. 



2 24.05.2017 викуп 127 0.25 14.09.2010 407/10/1/10 

НКЦПФР 

Центральний 

територiальний 

департамент 

0.006026 

Оп

ис 

Причини викупiв, проведених протягом звiтного перiоду: за вимогою акцiонера Товариства, якiй був 

зареєстрований для участi загальних зборах, що вiдбулися 20.04.2017р. та голосував проти прийняття рiшення про 

змiну типу Товариства; Цiна викупу товариством акцiй: 7,41 грн.; Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя: 

941,07 грн.; Запланованi дiї щодо викуплених акцiй (їх анулювання або продаж): продаж. У разi якщо викуп 

належних акцiонерам акцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" емiтент розкриває таку iнформацiю: кiлькiсть акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення, 

передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства": 2; загальна кiлькiсть належних таким 

акцiонерам акцiй: 163 шт.; загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй: 40,75 грн.; кiлькiсть 

акцiонерiв, якi звернулись до товариства з вимогою про викуп акцiй з числа акцiонерiв, якi голосували проти 

прийняття рiшення про змiну типу товариства: 2; кiлькiсть належних їм акцiй: 163; загальна номiнальна вартiсть 

належних їм акцiй: 40,75 грн.; загальна кiлькiсть та загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi не були викупленi 

товариством в акцiонерiв, якi звернулись до товариства з вимогою про викуп акцiй: 0 шт. 0,00 грн.; загальна 

кiлькiсть та загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi були викупленi товариством в акцiонерiв, якi звернулись до 

товариства з вимогою про викуп акцiй, з числа акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення, передбаченого 

статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"163 шт.; 40,75 грн; цiна викупу акцiї: 7,41 грн.; дати 

укладання вiдповiдних договорiв про обов'язковий викуп акцiй: 18.05.2017 р.; дата оплати акцiй товариством: 

24.05.2017р. 

  

XI. Опис бізнесу 

ВАТ "Харчопродпакування" ( ПрАТ «ХПП») засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального Фонду Державного майна 

України по м.Києву №1380 вiд 18.11.1997р шляхом перетворення Державного торгiвельно-виробничого пiдприємства по 

фасуванню продтоварiв у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного 

майна ,який введено в дiю постановою Верховної Ради №90/97 -ВР вiд 10.02.1997р. 

  

ПрАТ "ХПП" складається з слiдуючих структурних пiдроздiлiв: - цех по виготовленню та фасуванню кавових та какао 

напоїв,харчових концентратiв; - вiддiл якостi; - склад сировини та матерiалiв; - склад готової продукцiї; - склад МШП; - 

вiддiл реалiзацiї продукцiї; - транспортний вiддiл. Всi структурнi пiдроздiли знаходяться в м. Києвi, по вул. Саперно-

Слобiдськiй, 25 

  

На 31 грудня 2017 року в Товариствi працювало 47 осiб. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк 

кладала 41 особа. 

  

ПрАТ "ХПП" не є членом об`єднань пiдприємств. 

  

ПрАТ "ХПП" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 

  

Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi”, мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв 

України, рiшень Правлiння Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фiнансової полiтики, внутрiшнiх 

документiв, що визначають порядок здiйснення операцiй з рiзними фiнансовими iнструментами. Форми i примiтки 

звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку, який здiйснювався згiдно Облiкової полiтики Товариства. 

Облiкова полiтика – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що 

використовуються Приватним Акцiонерним Товариством «Харчопродпакування» (далi ПрАТ «ХПП») для складання та 

подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика ПрАТ «ХПП» – документ, головною метою якого є загальна 

регламентацiя застосованих на практицi в Товариствi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки 



облiкової iнформацiї та документообороту. Положення про облiкову полiтику Товариства затверджується рiшенням 

Правлiння Товариства. Положення облiкової полiтики Товариства є обов’язковими для безумовного виконання в 

поточному роцi. У межах чинного законодавства Положення визначає: - основнi принципи ведення бухгалтерського 

(фiнансового) облiку та формування статей звiтностi, - єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу 

Товариства, - порядок нарахування доходiв Товариства, критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до 

отримання, - порядок створення та використання спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв 

безнадiйної заборгованостi), - вимоги та вказiвки щодо облiку i контролю окремих операцiй. Основними принципами 

облiкової полiтики Товариства є: - повне висвiтлення - усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського 

облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки 

операцiй Товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над 

формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не 

лише за їх юридичною формою; - автономнiсть - активи та зобов'язання Товариства вiдокремленi вiд активiв та 

зобов'язань iнших пiдприємств i власникiв Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не 

повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi Товариства; - обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв 

оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не 

занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Товариства здiйснюється, виходячи з припущення, що його 

дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Товариства 

повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення 

фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 

отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх 

виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. - послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) 

застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними 

стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового 

обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах ; - iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i 

пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облiк, складає фiнансову звiтнiсть у 

нацiональнiй валютi України. Активи i зобов'язання Товариства облiковуються, прiоритетно, за вартiстю їх придбання 

чи виникнення. Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання Товариства 

оприбутковуються та облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або 

справедливою вартiстю): - за первiсною або iсторичною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх 

еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання 

або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської 

дiяльностi ; - за справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання 

(обмiну) таких активiв, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж 

обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз “обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони” означає 

наявнiсть добре проiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має 

бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до 

справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних 

ризикiв. Крiм вказаних, в облiковiй полiтицi Товариства, у залежностi вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових 

його облiкової системи, використовуються iншi методи оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань. 

  

ПрАТ "ХПП" займається виробництвом какао напоїв та сухарiв панiрувальних, фасуванням продуктiв харчування та 

наданням послуг по фасуванню та пакуванню продуктiв 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. 

  

Фактiв вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Значних придбань не було. 

  

В 2017 роцi укладалися договори з ТОВ "Компанiя "Рiдна їжа" по наданню послуг з фасування, транспортних послуг, 

постачання продукцiї, якi не були значними правочинами. 

  

Пiдприємство має наступнi власнi основнi засоби: - виробничi та адмiнiстративнi будiвлi, - фасувальне та пакувальне 

обладнання, - вантажнi та легковi автомобiлi. 

  



Основнi iстотнi проблеми, якi впливають на виробництво та збут власної продукцiї - зростання цiн на ринку сировини та 

коливання рiвня платоспроможностi населення. 

  

Протягом 2017 р. фактiв виплати штрафних санкцiй не було. 

  

Джерелом фiнансування витрат пiдприємства є доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї , товарiв та надання послуг з 

фасування, оренди примiщень та вантажних перевезень. 

  

д/н 

  

В 2018 роцi ПрАТ "ХПП" планує розширити свою присутнiсть на ринках України та за кордоном за рахунок пiдвищення 

якостi, подальшого оновлення та розширення асортименту продукцiї, модернiзацiї дiючого устаткування та проведення 

рекламних акцiй. Також продовжити роботи по покращенню умов працi в фасувальному цеху та на складах 

пiдприємства. 

  

Пiдприємство витрачає незначнi кошти на проведення дослiджень споживчого ринку та розробок нової продукцiї. 

  

В звiтному перiодi судових справ не було. 

  

Пiдприємство проводить постiйну роботу по удосконаленню систем управлiння якiстю продукцiї на виробництвi, 

прагнучи у мвйбутньому здобути мiжнародну сертифiкацiю 

  

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби (тис. 

грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
8260 8081 0 0 8260 8081 

будівлі та споруди 7699 7491 0 0 7699 7491 

машини та 

обладнання 
377 417 0 0 377 417 

транспортні 

засоби 
74 55 0 0 74 55 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 110 118 0 0 110 118 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 8260 8081 0 0 8260 8081 



Опис Приватне акцiонерне товариство "Харчопродпакування" розташовано у м. Києвi, вул. Саперно-

Слобiдська,25, де знаходяться всi виробничi потужностi пiдприємства. ПрАТ "ХПП" використовує в 

своїй дiяльностi власнi основнi засоби, первiсна вартiсть яких на початок 2017 року складала 12 165 

тис. грн. До складу групи "Будiвлi i споруди" входить 11 об"єктiв. Всi об'єкти даної групи 

використовуються у виробничих цiлях. З них найбiльш вагомими об`єктами є будiвля офiсна i будiвля 

фасувального цеху. Вони введенi в експлуатацiю у 1974 роцi. На дату переходу ПрАТ "ХПП" до 

МСФЗ справедлива вартiсть будинкiв та споруд була визначена на основi «Звiту про оцiнку майна», 

виконаного СПД-ФО Аджиєв Т.М. (сертифiкат СОД 13168/12 вiд 03.04.2012р.) i складала 8221 тис. 

грн. На початок 2017 р. первiсна вартiсть групи дорiвнювала 9 150 тис. грн. Обмежень на 

використання майна вказаної групи не iснує. Основою групи "машини та обладнання" є 23 об"єкти 

фасувального обладнання та допомiжного до нього обладнання, якi використовуються в основному 

виробництвi для випуску готової продукцiї. Сумарна первiсна вартiсть об"єктiв групи складає 1771,6 

тис грн, (86,8% вiд всiєї групи), сумарний знос станом на 31.12.2017 року становить 1463,7 тис грн, 

тобто зношенiсть вказаних об"єктiв-82,6%, вiдповiдно залишкова вартiсть 307,9 тис. грн. В 2017 роцi 

у групу був придбаний дозатор об’ємний для роботи в складi пакувального обладнання загальною 

вартiстю 114,5 тис.грн. Обмежень на використання майна вказаної групи не iснує. Основу групи 

"транспортнi засоби" складають вантажнi автомобiлi у кiлькостi чотири одиницi. Вони 

використовуються для доставки продукцiї власного виробництва, а також для надання транспортних 

послуг. Сумарна первiсна вартiсть вказаних автомобiлiв складає 293,4 тис грн (50% вiд первiсної 

вартостi всiєї групи). Сумарний знос станом на 31.12.2017 року дорiвнює 100%. В 2017 роцi 

автомобiлi не придбавались та не продавались. Протягом 2017 року вiдбулись змiни в складi групи. 

Були вилученi з експлуатацiї, списанi та утилiзованi два автотранспортних засоби: Автомобiль Foton 

BJ-1043, державний номер АА 6034 IО, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, та Автомобiль 

ФАВ-1061, державний номер АА 3098 ЕХ. Автомобiлi повнiстю вичерпали свiй робочий ресурс, 

знаходились у непридатному станi, в якому неможливе їх подальше використання; ремонту не 

пiдлягали, оскiльки була потрiбна замiна всiх основних частин автомобiлiв. Обмежень на 

використання майна вказаної групи не iснує. В 2017 роцi, не враховуючи придбання пакувального 

обладнання, були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на суму 29,5 тис. грн. за рахунок власних джерел. 

Були придбанi: у виробничий вiддiл - мiнiмийка Compass HPW-140 для якiсного миття виробничого 

устаткування, у сектор якостi та розвитку – Стiл лабораторний СЛ-001, Тумба кухонна з мийкою та 

Витяжка кухонна ELEYUS Kvinta 750 для проведення лабораторних дослiджень. Протягом року 

також було списано три одиницi основних засобiв як морально застарiлi й не придатнi для 

подальшого використання: Станок ток-шлiфов., Молоток отбойний, Станок токарногвинторiзний. 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв складала 17 тис. грн., строк корисного 

використання закiнчився, ОЗ повнiстю замортизованi, вичерпали свiй робочий ресурс, ремонту не 

пiдлягали, були списанi i утилiзованi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн) 

10269 10269 

Статутний капітал 

(тис. грн.) 
527 527 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн) 

526 527 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж 



розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 

становить 9742 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 

статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9743 тис.грн. Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду 

становить 9742 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 

статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9742 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 86 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 779 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 865 X X 

Опис: д/н 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п 
Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Виробництво какао 

та панiрувальних 

сухарiв 

1019702 шт. 2693.2 29.15 1037893 шт. 2755.7 32.1 

2 
Надання послуг 

оренди 
3992,44 тис. грн. 3992.44 43.21 3992,44 тис. грн. 3992.44 46.51 

3 

Надання послуг з 

пакування та 

фасування харчових 

продуктiв 

8044587 шт. 2554.36 27.64 8044587 шт. 1836.39 21.39 



* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Заробiтна плата виробничого персоналу 26.06 

2 
Нарахування на фонд заробiтн плати виробнич 

персоналу 
5.73 

3 Сировина 46.74 

4 Витрати, пов`язанi з утриманням основних засобiв 5.7 

5 
Ремонт основних засобiв загальновиробничого 

призначення 
15.77 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

  

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

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2017 26.04.2017 
Відомості про зміну типу 

акціонерного товариства 

20.04.2017 21.04.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя 

"ЗЕЛЛЕР” 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

31867227 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

2904 23.04.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів** 

д/н д/н д/н д/н 



Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

293/4 

24.04.2014 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Мiжнародних стандартiв аудиту (надалi – МСА) вимагають вiд нас 

оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за 

справедливою вартiстю. У зв’язку з тим, що Товариством переоцiнка 

основних засобiв, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювалася, 

ми не можемо вважати, що такi необоротнi активи повною мiрою 

вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2017 рiк. У той 

же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. 

В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження 

сум заборгованостей i зобов`язань, вiдображених на балансi товариства 

станом на 31.12.2017 року. Висновки про достовiрнiсть та повноту 

фiнансового звiту ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв 

по iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, первинної документацiї щодо 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ми провели аудит 

вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї 

згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 27-02/18 

23.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 23.02.2018 

16.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 16.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
8010 

Текст аудиторського висновку (звіту)   

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

  



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 
акціонерів останнього разу? 

  Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа X   

Інше (запишіть): д/н Ні 

  

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

  Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

  

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

  Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування) X   

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

  

Які були 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 зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X   



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

  

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

  Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 

відсотків простих акцій товариства 
д/н 

Інше (зазначити) д/н 

  

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення проведени 

  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

не 

проводились 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

  

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

  Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інше (запишить) д/н 

  

д/н 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 

  



Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

  Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть) д/н 

Інші (запишіть) д/н 

  

д/н 

д/н 

  

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

  

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

  Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій 
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X   

Інше (запишіть) д/н 

  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 
акціонерного товариства? 

  Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Спостережна рада обирається з числа акцiонерiв чи уповноважених 

представникiв акцiонерiв. Представник члена Ради має виконувати свої обов’язки 

сумлiнно та дотримуватися вимог чинного законодавства, статуту та внутрiшнiх 

документiв Товариства, рiшень Зборiв Товариства. Представник члена Ради 

повинен: виконувати розпорядження та рiшення Зборiв Товариства; виконувати 

функцiї, визначенi статутом, внутрiшнiми документами Товариства та Контрактом. 

X   

  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

  Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства 
X   



Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками 
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена 
  X 

Інше (запишіть) д/н 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

  

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 

  

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 
належить вирішення кожного з цих питань? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так 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 Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних 

акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні 

  

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

  



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в 

інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X   

Положення про наглядову раду X   

Положення про виконавчий орган X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X   

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть): д/н 

  

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність 
вашого акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, результати 

діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та більше 

статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових осіб 

акціонерного товариства 
Ні Ні Так Ні Ні 

  

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні) Так 

  



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 
акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік X   

Частіше ніж раз на рік   X 

  

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Інше (запишіть) д/н 

  

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

  

З якої причини було змінено аудитора? 

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть) д/н 

  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства в минулому році? 

  Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X   

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант   X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть) д/н 

  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку 
останнього разу? 

  Так Ні 

З власної ініціативи X   

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть) д/н 



  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих 
способів протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/н     

  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились X 

  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних 

трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України протягом останніх трьох років? Ні 

  

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

  

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 

дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управлiння не 

приймався 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного 

управлiння не приймався 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в 

акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 

відхилення протягом року 

кодекс корпоративного управлiння не приймався 



 

 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 03569120 

Територія   за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
  за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 10.72 

Середня кількість 

працівників 
50   

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака   

Адреса 
вул.Саперно-Слобiдська,25, м.Київ, Голосiївський, 

03039, 044 5694901 
  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності   V 

  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

  

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 25 16 0 

первісна вартість 1001 73 73 0 

накопичена амортизація 1002 48 57 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 8260 8081 0 

первісна вартість 1011 12165 12138 0 

знос 1012 3905 4057 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 



інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 8285 8097 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1291 1372 0 

Виробничі запаси 1101 1097 1229 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 36 98 0 

Товари 1104 158 45 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1088 1138 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 273 483 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 58 44 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 58 44 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 2710 3037 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 10995 11134 0 

  

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527 0 



Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 1582 1582 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8160 8161 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 10269 10269 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 67 206 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 146 86 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 4 9 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 266 295 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 243 269 0 

Усього за розділом IІІ 1695 726 865 0 



ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 10995 11134 0 

  

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

Керівник Аксьонов Вiталiй Тимофiйович 

Головний бухгалтер Гончарук Тетяна Василiвна 
 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 03569120 

  (найменування)     

  

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 10802 9373 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5250 ) ( 4177 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

5552 

 

5196 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 44 25 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 



Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4071 ) ( 3643 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1393 ) ( 1820 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 131 ) ( 40 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

1 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 282 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

1 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 220 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

1 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 220 ) 

  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 -220 

  

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

  

Матеріальні затрати 2500 3827 3343 



Витрати на оплату праці 2505 2844 2496 

Відрахування на соціальні заходи 2510 628 546 

Амортизація 2515 332 325 

Інші операційні витрати 2520 3274 2697 

Разом 2550 10905 9407 

  

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

  

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 Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

Керівник Аксьонов Вiталiй Тимофiйович 

Головний бухгалтер Гончарук Тетяна Василiвна 
 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 03569120 

  (найменування)     

  

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

8153 

 

7721 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 65 32 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 42 14 

Надходження від повернення авансів 3020 9 116 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 4821 3522 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 



Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 64 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 3614 ) 

 

( 4033 ) 

Праці 3105 ( 2314 ) ( 2001 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 625 ) ( 541 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2199 ) ( 2388 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 3 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1039 ) ( 839 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1160 ) ( 1546 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4120 ) ( 2367 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 87 ) ( 94 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 130 45 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 144 ) ( 161 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -144 -161 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 1 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 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 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -15 -116 

Залишок коштів на початок року 3405 58 162 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 12 

Залишок коштів на кінець року 3415 44 58 

  

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

Керівник Аксьонов Вiталiй Тимофiйович 

Головний бухгалтер Гончарук Тетяна Василiвна 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 03569120 

  (найменування)     

  

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

  

Стаття Код рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500         

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505   X   X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510         

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515         

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520         

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521         

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522         



Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523         

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524         

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526         

Фінансові витрати 3540 X   X   

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 
3550         

Збільшення (зменшення) запасів 3551         

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 
3552         

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

3553         

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554         

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556         

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557         

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 
3560         

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570         

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561         

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562         

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563         

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564         

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566         

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567         

Сплачений податок на прибуток 3580 X   X   

Сплачені відсотки 3585 X   X   

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195         

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200   X   X 

необоротних активів 3205   X   X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215   X   X 



дивідендів 3220   X   X 

Надходження від деривативів 3225   X   X 

Надходження від погашення позик 3230   X   X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235   X   X 

Інші надходження 3250   X   X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X   X ( ) 

необоротних активів 3260 X   X   

Виплати за деривативами 3270 X   X   

Витрачання на надання позик 3275 X   X   

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X   X   

Інші платежі 3290 X   X   

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295         

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300   X   X 

Отримання позик 3305   X   X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310   X   X 

Інші надходження 3340   X   X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X   X   

Погашення позик 3350 X   X   

Сплату дивідендів 3355 X   X   

Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X   

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової оренди 
3365 X   X   

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 X   X   

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X   X   

Інші платежі 3390 X   X   

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395         

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400         

Залишок коштів на початок року 3405   X   X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410         

Залишок коштів на кінець року 3415         

  

Примітки   

Керівник   

Головний бухгалтер   

  



      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 03569120 

  (найменування)     

  

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 527 0 1582 0 8160 0 0 10269 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 527 0 1582 0 8160 0 0 10269 

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 1 0 0 1 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



власникам 

(дивіденди) 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки 

в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 1 0 -1 0 

Залишок на 

кінець року 
4300 527 0 1582 0 8161 0 -1 10269 

  

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

Керівник Аксьонов Вiталiй Тимофiйович 

Головний бухгалтер Гончарук Тетяна Василiвна 

  

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Приватне акцiонерне товариство «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» ПРИМIТКИ ДО РIЧНОГО ФIНАНСОВОГО ЗВIТУ 

Приватного акцiонерного товариства «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року м. 

Київ 2018 рiк Змiст Примiтки до звiтiв 1. Облiкова полiтика. 1.1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть 

Товариства 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 1.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 1.4. Основнi 

засоби 1.5. Нематерiальнi активи 1.6. Оперативний лiзинг (оренда) 1.7. Припинена дiяльнiсть 1.8. Податок на 

прибуток 1.9. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв 1.10. Доходи та витрати 1.11. Взаємозалiк статей активiв i 

зобов'язань 1.12. Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 2. Вплив переходу на 

мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 3. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи 4. Запаси 5. Дебiторська заборгованiсть 6. Грошовi кошти 7. Поточна кредиторська заборгованiсть 8. 

Iншi зобов’язання 9. Власний капiтал 10. Iншi операцiйнi доходи 11. Iншi доходи 12. Адмiнiстративнi витрати 

13. Витрати на збут 14. Собiвартiсть виготовленої продукцiї 15. Iншi операцiйнi витрати 16. Витрати на податок 

на прибуток 17. Прибуток (/збиток) на одну просту акцiю 18. Операцiї з пов’язаними особами 19. Подiї пiсля 

дати балансу Примiтка 1. Облiкова полiтика Примiтка 1.1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Товариства 

Повне найменування Товариства: Повне офiцiйне найменування українською мовою: Приватне акцiонерне 

товариство «Харчопродпакування». Повне офiцiйне найменування росiйською мовою: Частное акционерное 

общество «Харчопродпакування». Повне офiцiйне найменування англiйською мовою: Private Joint-Stock 

Company “Harchoprodpakuvannya”. Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ«ХПП», ПрАТ 

«Харчопродпакування»; Скорочене найменування росiйською мовою: ЧАО «ХПП», ЧАО «Харчопродпакування»; 

Скорочене найменування англiйською мовою: PJSC “НРР” Код за ЄДРПОУ: 03569120. Мiсцезнаходження 

Товариства: Юридична адреса: Україна, 03039, м. Київ, вулиця Саперно-Слобiдська, 25. Поштова адреса 

банку: Україна, iндекс 03039, м. Київ, вулиця Саперно-Слобiдська, буд. 25. Телефони: +38 044 569-49-17, т/ф 

+38 044 569-49-18. Органiзацiйно-правова форма Товариства: акцiонерне товариство. Дата звiтностi за звiтний 

перiод: Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за перiод, що розпочався 01 сiчня 2017 року та закiнчився 

31 грудня 2017 року станом на кiнець дня 31.12.2017 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 сiчня 2012 

року. Вперше фiнансова звiтнiсть складалася за мiжнародними стандартами за перiод що розпочався 01 сiчня 

2012 року та закiнчився 31 грудня 2013 року згiдно з вимогами МСФЗ 1, на виконання ст. 12 Закону України 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та ст.40 Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок». Валюта звiтностi: українська гривня. Одиниця вимiру рiчної звiтностi: тисячi гривень (тис. 

грн.), якщо не зазначено iнше. Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Товариство: Приватне 

акцiонерне товариство «Харчопродпакування» не перебуває пiд управлiнням материнської компанiї. Види 

дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати Товариство: Приватне акцiонерне товариство 

«Харчопродпакування» створено на пiдставi рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна 

України по м. Києву вiд 18 листопада 1997 року № 1380 шляхом перетворення Державного торгово-

виробничого пiдприємства по фасуванню продовольчих товарiв. ПрАТ «ХПП» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно 

зi Статутом. За Статутом основними напрямками дiяльностi Товариства є: • виробництво сухарiв, печива, 

пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання; • виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв 



(не включає виробництво сахарози); • пакування; • здавання в оренду власного нерухомого майна; • 

дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; • неспецiалiзована торгiвля харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами; • виробництво та фасування продовольчих товарiв; • виробництво сухарiв, 

печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання; • виробництво чаю та кави; • виробництво прянощiв та 

приправ; • нша дiяльнiсть. Основними напрямками дiяльностi Товариства у звiтному роцi були: • виробництво 

сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання; • виробництво какао, шоколаду та цукристих 

кондитерських виробiв (не включає виробництво сахарози); • пакування; • здавання в оренду власного 

нерухомого майна; • дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; • неспецiалiзована торгiвля 

харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Результати вiд господарської дiяльностi: 

Результати дiяльностi Товариства за звiтний рiк розкриваються у Звiтi про фiнансовi результати ПрАТ «ХПП». 

За 2017 рiк доходи ПрАТ «ХПП» (без ПДВ) склали 10 846 тис. грн. та сформованi в основному за рахунок: • 

реалiзацiї виготовленої продукцiї та товару – 4 521тис. грн.; • здавання в оренду власного нерухомого майна – 

3 992 тис. грн., • надання послуг фасування i пакування – 1 836 тис. грн., • дiяльностi автомобiльного 

вантажного транспорту – 453 тис. грн., • iншi доходи – 44 тис. грн. Загальна сума витрат Товариства (без 

врахування витрат з податку на прибуток) за 2017 рiк склала 10 845 тис. грн., якi в своїй структурi мають: • 

собiвартiсть виготовленої продукцiї – 48% (5 250 тис. грн.); • адмiнiстративнi витрати – 38% (4 071 тис. грн.); • 

витрати на збут – 13% (1 393 тис. грн); • iншi витрати – 1% (131 тис. грн.); Фiнансовий результат дiяльностi 

Товариства (прибуток) за 2017 рiк становить 1,7 тис. грн. Податок на прибуток за 2017рiк складає 0,3 тис. 

грн. Чистий прибуток Товариства: 1,4 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 0, 00065 

гривень. Вищезазначена iнформацiя мiститься в звiтi про фiнансовi результати ПрАТ «ХПП» станом на 31 

грудня 2017 року. Iнформацiя про рух капiталу за звiтний рiк наведена у звiтi про рух капiталу. Статутний 

капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 526 872 тис. грн. Злиття, приєднання, подiл, 

перетворення: Приватне акцiонерне товариство «Харчопродпакування» здiйснює свою дiяльнiсть на територiї 

України. Станом на 31 грудня 2017 року не мав вiдокремлених пiдроздiлiв. На протязi 2016 - 2017 рокiв не мав 

намiрiв злиття приєднання, подiлу, перетворення. Плани щодо безперервної дiяльностi та/або на випадок 

кризових обставин Керiвництво Товариства оцiнило здатнiсть ПрАТ «ХПП» здiйснювати безперервну 

дiяльнiсть та прогнозує, що Товариство володiє достатнiми ресурсами для продовження своєї дiяльностi у 

найближчому майбутньому. Крiм того Керiвництво не володiє iнформацiєю про наявнiсть невизначеностi, яка 

може викликати сумнiви щодо можливостi здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, фiнансова 

звiтнiсть готується виходячи iз припущення про безперервнiсть дiяльностi. Припинення окремих видiв 

дiяльностi: Припинення окремих видiв господарської дiяльностi протягом 2016-2017 рокiв не вiдбувалось. 

Обмеження щодо володiння активами: У 2016-2017 роках не укладалися угоди, що передбачали обмеження 

щодо володiння активами. Станом на 31 грудня звiтного року справ, що розглядалися у судi, зобов’язань, що 

пов’язанi з кредитуванням i не вiдображенi у балансi не було. Управлiння Товариством. Вiдповiдальнiсть i 

функцiї Наглядової ради та Правлiння. Органами управлiння Товариством є: • Загальнi збори акцiонерiв; • 

Наглядова рада; • Правлiння. Органами контролю Товариства є: • Ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори акцiонерiв 

є вищим органом управлiння i здiйснюють загальне керiвництво його дiяльнiстю. Наглядова рада є органом, 

що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв. Компетенцiя, порядок роботи, 

виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством 

України, Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння Товариства здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за результати фiнансово-господарської дiяльностi 

згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i 

Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 

Власнi акцiї викупленi у акцiонерiв. Протягом 2017 року Товариством було викуплено у акцiонерiв 163 власнi 

простi акцiї. Кiлькiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду. На кiнець звiтного перiоду в Товариствi 

працювало 47 осiб. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2016 рiк складала 44 особи, за 2017 рiк 

- 41 особа. Примiтка 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi Рiчна фiнансова звiтнiсть складена 

згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв України, якi 

регламентують бухгалтерський облiк, облiкової полiтики Товариства на пiдставi даних бухгалтерського облiку 

з урахуванням коригуючих проводок. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства викладенi у 

“Положеннi про облiкову полiтику ПрАТ «ХПП»”. Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до 

Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiжнародних стандартiв 



бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв України, рiшень Правлiння Товариства з питань кредитно-

ресурсної, структурної та фiнансової полiтики, внутрiшнiх документiв, що визначають порядок здiйснення 

операцiй з рiзними фiнансовими iнструментами. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних 

бухгалтерського облiку, який здiйснювався згiдно Облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк. Облiкова 

полiтика – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що 

використовуються Приватним Акцiонерним Товариством «Харчопродпакування» (далi ПрАТ «ХПП») для 

складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика ПрАТ «ХПП» – документ, головною метою якого 

є загальна регламентацiя застосованих на практицi в Товариствi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, 

технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообороту. Положення про облiкову полiтику Товариства 

затверджується рiшенням Правлiння Товариства. Положення облiкової полiтики Товариства є обов’язковими 

для безумовного виконання в поточному роцi. У межах чинного законодавства Положення визначає: - основнi 

принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку та формування статей звiтностi, - єдинi методи 

оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу Товариства, - порядок нарахування доходiв Товариства, 

критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання, - порядок створення та використання 

спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi), - вимоги та вказiвки 

щодо облiку i контролю окремих операцiй. Основними принципами облiкової полiтики Товариства є: • повне 

висвiтлення - усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. 

Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Товариства, 

яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; • превалювання сутностi над формою - операцiї 

облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх 

юридичною формою; • автономнiсть - активи та зобов'язання Товариства вiдокремленi вiд активiв та 

зобов'язань iнших пiдприємств i власникiв Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання 

власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi Товариства; • обачнiсть - застосування в 

бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а 

зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; • безперервнiсть - оцiнка активiв Товариства 

здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. 

Плани скорочення масштабiв дiяльностi Товариства повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; • 

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду 

потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. 

Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення 

незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. • послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) 

застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених 

мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у 

фiнансових звiтах ; • iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю 

їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облiк, складає фiнансову звiтнiсть у 

нацiональнiй валютi України. Активи i зобов'язання Товариства облiковуються, прiоритетно, за вартiстю їх 

придбання чи виникнення. Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i 

зобов’язання Товариства оприбутковуються та облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи 

виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю): • за первiсною або iсторичною вартiстю: активи - за 

сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою 

мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi 

для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi ; • за справедливою (ринковою) 

вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв, 

зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, 

зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз “обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони” означає 

наявнiсть добре проiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, 

що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у 

вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення 

корисностi та наявних кредитних ризикiв. Крiм вказаних, в облiковiй полiтицi Товариства, у залежностi вiд 

характеру та змiсту завдань рiзних складових його облiкової системи, використовуються iншi методи оцiнки 

окремих груп активiв i зобов’язань. Примiтка 1.3. Iнвестицiйна нерухомiсть Протягом 2016-2017 рокiв 

Товариство не здiйснювало операцiї з iнвестицiйною нерухомiстю. Примiтка 1.4. Основнi засоби Основнi 

засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, 



надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-

культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть бiльше 1000,00 гривень. Одиницею облiку основних 

засобiв є окремий iнвентарний об`єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi 

активи визнаються в Товариствi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть придбаного об'єкта основних засобiв 

складається з таких витрат: • суми, що сплачується постачальникам активiв (з вирахуванням торговельних 

знижок) та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); • реєстрацiйних 

зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав 

на об'єкт основних засобiв; • суми ввiзного мита; • суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням 

(створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються банку); • витрат зi страхування ризикiв, 

пов'язаних з доставкою основних засобiв; • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження 

основних засобiв; • iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у 

якому вони придатнi для використання за призначенням. Змiна первiсної вартостi допускається лише у 

випадках проведення витрат на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, 

реконструкцiя) основних засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з 

вiдображенням витрат за капiтальними iнвестицiями) та при проведеннi. В системi облiку Товариства 

амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим об’єктом iз застосуванням прямолiнiйного 

методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний 

перiод корисного використання об’єкта основних засобiв. Амортизацiя нараховується iз застосуванням 

програмного забезпечення. Нарахування амортизацiї за МНМА, вартiстю до 1000 грн., здiйснюється в день 

оприбуткування активу в розмiрi 100% вiд його первiсної вартостi. Строк корисного використання - визначений 

строк, протягом якого очiкується використання основних засобiв Товариством. Пiсля початкового визнання 

облiк основних засобiв ведеться за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї основних засобiв 

здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється комiсiєю 

банку пiд час їх первiсного визнання прямолiнiйним методом: Найменування необоротних матерiальних 

активiв / Строк корисного використання необоротних матерiальних активiв - будинки, споруди i передавальнi 

пристро6 ї вiд 20 рокiв - обладнання : вiд 5 рокiв - транспортнi засоби : до 5 рокiв - iнструменти, iнвентар: вiд 

4 рокiв - меблi : вiд 4 рокiв - комп’ютерне та телефонне обладнання: вiд 2 рокiв - iншi необоротнi матерiальнi 

активи (крiм малоцiнних): вiд 12 рокiв - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА): вiд 1 року Протягом 

2016-2017 рокiв змiн методу амортизацiї основних засобiв в Товариствi не вiдбувалось, переоцiнка первiсної 

вартостi основних засобiв не здiйснювалась. В оперативний лiзинг надавались примiщення адмiнiстративної 

будiвлi та будiвлi фасувального цеху. Основнi засоби не надавались пiд заставу зобов’язань. Договори на 

придбання в майбутньому основних засобiв не укладались. Примiтка 1.5. Нематерiальнi активи Нематерiальнi 

активи (НА) – актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується 

Товариством з метою використання протягом перiоду понад один рiк (або одного операцiйного циклу, якщо 

вiн довший за рiк) у своїй дiяльностi, в адмiнiстративних цiлях або надання в лiзинг (оренду) iншим особам. 

Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: • авторське 

право та сумiжнi з ним права (комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 

компiляцiї даних (бази даних), виконання тощо); • незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи; 

• iншi нематерiальнi активи (право на проведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв 

тощо). Нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю 

нематерiальних активiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених 

(переданих), витрачених для придбання (створення) нематерiальних активiв. Первiсна вартiсть також 

включає у себе усi витрати, що пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю. Змiна 

первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат на полiпшення (модернiзацiя, 

модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) або удосконалення нематерiальних активiв, у 

результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з вiдображенням витрат за капiтальними 

iнвестицiями) та при проведеннi. Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк надалi 

здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснено обмiн активу, 

або оплата зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. В 

системi облiку Товариства амортизацiя та нематерiальних активiв нараховується за кожним окремим об’єктом 



iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка 

амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об’єкта. Амортизацiя нараховується iз 

застосуванням програмного забезпечення. Протягом 2016-2017 рокiв змiни методу амортизацiї 

нематерiальних активiв Товариства не вiдбувалось, переоцiнка первiсної вартостi не здiйснювалась, 

перегляду термiну корисного використання нематерiальних активiв не було, договори про придбання в 

майбутньому нематерiальних активiв Товариством не укладались. Примiтка 1.6 Оперативний лiзинг (оренда) 

Пiд час укладення договорiв, визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, 

мiститься в аналiзi змiсту угоди. При цьому, визначається чи залежить виконання угоди вiд використання 

конкретного активу або активiв та чи переходить право користування активом результатi даної угоди. 

Товариство в якостi орендаря Оренда активiв, за умовами якої всi ризики та винагороди вiд володiння 

вiдносяться до орендодавця, класифiкується як оперативна оренда. Лiзинговi платежi вiд операцiйної оренди 

визнаються як витрати на основi прямолiнiйно методу протягом лiзингового перiоду i включаються в 

операцiйнi витрати. Товариство в якостi орендодавця Договори оренди, за якими у Товариства залишаються 

практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Станом на 31 

грудня 2017 року Товариством надавалися активи – офiснi та складськi примiщення - у оперативний лiзинг 

(оренду). Також станом на 31 грудня з Товариством укладено 2 угоди на оренду обладнання, за умовами яких 

Товариство є орендарем. Протягом звiтного року Товариство не укладало договори за невiдмовною орендою. 

Договори фiнансового лiзингу Товариством не укладалися. Примiтка 1.7 Припинена дiяльнiсть У Товариствi 

не вiдбувалось припинення дiяльностi. Примiтка 1.8. Податок на прибуток Податки Поточний податок 

Податковi активи та зобов’язання з поточного податку за поточнi та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 

що передбачається до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi 

ставки та законодавство, що застосовується для визначання даної суми, - ставки та закони, що прийнятi на 

звiтну дату. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається на звiтну дату за тимчасовими рiзницями 

мiж податковою базою та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочене податкове 

зобов’язання визнається за всiма оподатковуваними рiзницями за виключенням наступних випадкiв: коли 

вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первинного визначення гудвiла, або активу, або 

зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бiзнесу, i яка на момент її здiйснення не впливає нi на 

бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; по вiдношенню оподатковуваних 

тимчасових рiзниць, якi пов’язанi з вкладеннями в дочiрнi компанiї; якщо материнська компанiя може 

контролювати перiод зменшення тимчасової рiзницi або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця 

не буде зменшена в найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма 

тимчасовими рiзницями, що вираховуються, в результатi переносу на майбутнi перiоди невикористаного 

податкових пiльг та невикористаних податкових збиткiв, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що 

буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути врахованi тимчасовi рiзницi, що 

вираховуються, перенесення невикористаних податкових пiльг та невикористаних податкових збиткiв, окрiм 

наступних випадкiв: коли вiдстроченi податковi активи, що вiдносяться до тимчасових рiзниць, що 

вираховуються, виникають в результатi первинного визнання активу або зобов’язання за угодою, яка не є 

об’єднанням бiзнесу, i яка на момент її здiйснення не впливає нi бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; по вiдношенню тимчасових рiзниць, що вираховуються, якi пов’язанi з 

iнвестицiями в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тiй мiрi, в якiй є значна 

ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть зменшенi в найближчому майбутньому, та буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть 

вiдстроченого податкового активу переглядається не рiдше нiж один раз на рiк, i знижується, якщо 

ймовiрнiсть того, що буде отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, що дозволить використати увесь 

або частину вiдстрочених активiв, незначна. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються не 

рiдше одного разу на рiк i визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що майбутнiй податковий 

прибуток дозволить вiдшкодувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

оцiнюються за тими ставками, якi як передбачається, будуть використовуватись в тому роцi, коли актив буде 

реалiзований, а зобов’язання погашено, на пiдставi податкових ставок, якi станом на звiтну дату були 

впровадженi. Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах, визначених Податковим 

Кодексом України (далi – ПКУ). Ставка податку на прибуток на 2016 - 2017 роки складає 18 % вiд прибутку до 

оподаткування. В зв’язку iз збитками податок на прибуток Товариством за звiтний 2016 рiк не нараховувався. 

Станом на 31 грудня 2017 року не визнано вiдстрочених податкових зобов’язань. Згiдно Закону України «Про 



внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової 

реформи» №71-VIII вiд 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 рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за 

вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний 

звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень. Для обчислення податку на прибуток 

з 2015 року протягом неперервної сукупностi рокiв, в кожному з яких буде виконуватись критерiй в частинi 

розмiру доходу, об’єкт оподаткування буде визначатися без коригування фiнансового результату до 

оподаткування на усi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень III роздiлу Податкового кодексу України. В 

2017 роцi критерiй в частинi розмiру доходу виконувався, оскiльки дохiд за звiтний рiк складав 10 946 тис. 

грн., тому 2017 рiк належить до вищевказаної неперервної сукупностi рокiв. Сума податку на прибуток 

Товариства за 2017 рiк складала 0,3 тис. грн. Примiтка 1.9 Власнi акцiї Товариства, викупленi в акцiонерiв 

Протягом 2017 року вiдбувся викуп власних акцiй в розмiрi 163 простi акцiї у акцiонерiв Приватного 

Акцiонерного Товариства «Харчопродпакування» на суму 1 167 грн. 83 коп. Перевищення вартостi акцiй над 

номiнальною вартiстю склало 1127 грн. 08 коп. Примiтка 1.10 Доходи i витрати Облiк та визнання доходiв та 

витрат Товариства проводиться згiдно з МСБО (IAS)18 «Дохiд». Доходи i витрати, що виникають у результатi 

операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з 

вимогами чинного законодавства України. Правила бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i 

витрат Товариства базуються на принципах нарахування i вiдповiдностi: Принцип нарахування: статтi доходiв 

i витрат враховуються та оцiнюються в момент продажу активу або в мiру надання послуг. Усi доходи i 

витрати установи, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi незалежно вiд того, 

коли були отриманi або сплаченi кошти. Принцип вiдповiдностi: витрати та доходи, пов'язанi з цими 

витратами, визнаються у бухгалтерському облiку в один i той самий звiтний перiод. Доходи/витрати 

пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Товариства якщо виконуються такi умови: а) 

фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно 

оцiнений; б) доход або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi (за дебетом у разi доходу i 

за кредитом у разi витрат). Вищевказанi умови можливо вважати виконаними, якщо: а) є угода про надання 

(отримання) послуг, яка має юридичну силу, або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами 

чинного законодавства України; б) є документи, якi пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) 

послуг (акт приймання-передавання, платiжна вимога - доручення тощо). За цих умов доходи (витрати) за 

операцiєю з надання (отримання) послуг визнаються у бухгалтерському облiку в мiру їх надання (отримання). 

У разi, якщо Товариством отриманi доходи (здiйсненi витрати), за активами або зобов’язаннями, якi будуть 

iснувати в майбутньому, або за послугами, якi будуть наданi (отриманi) у наступних звiтних перiодах, такi 

доходи (витрати) не включаються до фiнансового результату звiтного перiоду, а враховуються на рахунках 

“Доходи майбутнiх перiодiв ” (“Витрати майбутнiх перiодiв ”). Заборгованiсть за нарахованими доходами 

Товариства, визнана безнадiйною до отримання, пiдлягає списанню. Примiтка 1.11. Взаємозалiк статей 

активiв та зобов’язань За звiтний перiод Товариством не здiйснювався взаємозалiк статей активiв i 

зобов’язань балансу. Примiтка 1.12 Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 

Розкриття змiн та виправлення суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до основних 

вимог положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» 

та мiжнародних стандартiв. Облiкова полiтика застосовується щодо подiй та операцiй з моменту їх 

виникнення. Якщо сума коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року неможливо 

визначити достовiрно, то облiкова полiтика поширюється лише на подiї та операцiї, якi вiдбуваються пiсля 

дати змiни облiкової полiтики. Протягом звiтного року облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась. Для 

складання достовiрної звiтностi пiдприємство використовує право щомiсячно, у разi потреби, проводити 

коригуючi проводки. Виправлення суттєвих помилок, якi мали мiсце в попереднiх роках, протягом 2016-2017 

рокiв не проводилось. Примiтка 2. Вплив переходу на мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi в поточному роцi Товариство 

використало всi новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (наданi - «РМСБО») та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (наданi 

– «КТМФЗ»), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i якi набули чинностi при 

складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року 

в облiковiй полiтицi Товариства, яка використовувалась для вiдображення даних звiтного року. Станом на 

дату переходу на мiжнароднi стандарти ПрАТ «ХПП» було визнано активiв на 6 404 тис. грн. бiльше: будинки i 



споруди були визнанi за справедливою вартiстю на дату балансу. Не було визнано активом пiдприємства 

дебiторську заборгованiсть в сумi 287 тис. у зв’язку з невеликим вiдсотком iмовiрностi її отримання, та 

здiйснену в попереднiх перiодах дооцiнку готової продукцiї на складi на суму 102 тис. грн. Внаслiдок 

вказаних перетворень збiльшилась валюта балансу з 6 064 тис. грн. на кiнець попереднього перiоду до 11 809 

тис. грн. на 01 сiчня 2012 р. Всi коригування проводились за рахунок статтi балансу «Нерозподiлений 

прибуток». Протягом 2012-2016 рокiв у зв’язку з збiльшенням вартостi основних засобiв збiльшились 

амортизацiйнi вiдрахування, оскiльки термiн корисного використання не змiнювався. Це призвело до 

збiльшення витрат, що вiдобразилося на збiльшеннi собiвартостi виготовленої продукцiї у порiвняннi з 

минулими роками i зменшеннi прибутку Товариства. Такi тенденцiї зберiгалися i протягом 2017 року. 

Примiтка 3. Основнi засоби та нематерiальнi активи На дату переходу 01 сiчня 2012 року згiдно пункту Г5 

МСФО1 «Перше застосування» ПрАТ «ХПП» оцiнив об’єкти основних засобiв за їх справедливою вартiстю та 

використав цю справедливу вартiсть як доцiльну вартiсть на цю дату. Справедлива вартiсть будинкiв та 

споруд була визначена на основi «Звiту про оцiнку майна», виконаного СПД-ФО Аджиєв Т.М. (сертифiкат СОД 

13168/12 вiд 03.04.2012р.). В результатi дооцiнки до справедливої вартостi, вартiсть будiвель i споруд 

Товариства зросла на 6 404 тис. грн. Оцiнку iнших основних засобiв було здiйснено iнвентаризацiйною 

комiсiєю Товариства. На 31 грудня 2016 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв складала 12 

165 тис. грн., на 31 грудня 2017 – 12 138 тис. грн. За 2016 - 2017 роки вiдбулись iстотнi змiни в складi 

основних засобiв. Основнi засоби в 2016 роцi На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Будинки, 

споруди та передавальнi пристрої" складала 9144 тис. грн., знос складав 1244 тис. грн. За 2016 рiк було 

нараховано амортизацiї 207 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено вартiсть групи внаслiдок 

модернiзацiї, реконструкцiї, переобладнання на 6 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 

7699 тис. грн. На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Машини та обладнання" складала 1804 

тис. грн., знос 1488 тис. грн. За 2016 рiк було нараховано амортизацiї 63 тис. грн. Протягом звiтного року 

було збiльшено вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 124 тис. грн. На 

кiнець року залишкова вартiсть групи складала 377 тис. грн. На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть 

групи "Транспортнi засоби" складала 804 тис. грн., знос 700 тис. грн. За 2016 рiк було нараховано амортизацiї 

30 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 74 тис. грн. На початок року первiсна 

(переоцiнена) вартiсть групи "Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" складала 149 тис. грн., знос 132 тис. 

грн. За 2016 рiк було нараховано амортизацiї 5 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено вартiсть групи 

внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 7 тис. грн. та зменшено вартiсть групи внаслiдок 

списання основних засобiв на суму 5 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 19 тис. грн. 

На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Iншi основнi засоби" складала 86 тис. грн., знос 18 

тис. грн. За 2016 рiк було нараховано амортизацiї 8 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи 

складала 60 тис. грн. За 2016 рiк придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв не iстотне. Iнших 

необоротних активiв за 2016 рiк було придбано вартiстю 6 тис. грн., на початок року первiсна (переоцiнена) 

вартiсть складала 40 тис. грн., знос 9 тис. грн. За 2016 рiк вiн збiльшився на 6 тис. грн. Залишкова вартiсть 

групи на 31.12.2016 р. складала 31 тис. грн. Всього на початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних 

засобiв складала 12 027 тис. грн., знос 3 591 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено вартiсть групи 

внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 137 тис. грн., внаслiдок модернiзацiї, реконструкцiї, 

переобладнання - на 6 тис. грн. Списано основних засобiв залишковою вартiстю 0 грн. (первiсна вартiсть 5 

тис. грн., знос 5 тис. грн.). На кiнець року залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних 

матерiальних активiв складала 8 260 тис. грн. На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи 

"Нематерiальнi активи" складала 55 тис. грн., знос 42 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено 

вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв нематерiальних активiв на 18 тис. грн. На кiнець року 

залишкова вартiсть групи складала 25 тис. грн. В 2016 роцi були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на суму 161 

тис. грн. за рахунок власних джерел. З них придбання нових основних засобiв – 137 тис. грн., модернiзацiя 

(реконструкцiя, полiпшення), якi збiльшують економiчнi вигоди для пiдприємства, - 6 тис. грн. У вартiсть 

об’єкту основних засобiв Будiвля офiсна (iнв. Номер 10310001) була включена вартiсть першого етапу робiт з 

полiпшення об’єкту ОЗ в розмiрi 6 тис. грн.: дизайн-проект фасаду адмiнiстративної будiвлi та вхiдної групи 

головного фасаду. З нових основних засобiв в 2016 роцi були придбанi: у виробничий вiддiл Камера 

морозильна GORENJE FN 331 W одна одиниця (iнв. Номер 172) вартiстю 7 тис. грн. для зберiгання сировини в 

правильному температурному режимi; на склад для електронавантажувача Е-687 була придбана 

Акумуляторна батарея PzS-240 (iнв. Номер 173) вартiстю 50 тис. грн.; в рамках природоохоронних заходiв та 



удосконалення систем димовидалення котельнi були придбанi Димосос ДН №6 (iнв. Номер 175) вартiстю 40 

тис. грн. та Циклон ЦН 15-800 (iнв. Номер 176) вартiстю 34 тис. грн. Також були придбанi такi необоротнi 

матерiальнi активи загальною вартiстю 6 тис. грн.: Шафа "Монолiт" 1990*900*600 - 1 шт., Монiтор LG 20M38A-B 

- 1 шт., Телефон мобiльний Nokia 130 Dual SIM Black – 1 шт. Протягом року було списано чотири одиницi 

основних засобiв як морально застарiлi й не придатнi для подальшого використання: Вiзок гiдравличний КТ-

20В (iнв. Номер 10620020), Вiзок гiдравлiчний (iнв. Номер 10620022), Жалюзi вертикальнi (iнв. Номер 22), 

Кавоварка DeLonghi BAR - 1 UCD (iнв. Номер 18). Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв складала 5 

тис. грн., строк корисного використання закiнчився, ОЗ повнiстю замортизованi, вичерпали свiй робочий 

ресурс, ремонту не пiдлягають, були списанi i будуть утилiзованi. Протягом 2016 року був придбаний 

нематерiальний актив «Лiцензiя OLP Microsoft Win (Лiцензiя №66809484 Microsoft Open License (5)» вартiстю 12 

тис. грн. та програмнi комплекси на виробництво: Програмне забезпечення КДМК-2 (на 21 носiях) та 

Програмне забезпечення КДМК-2 (на 6 носiях) для програмування пакувального обладнання загальною 

вартiстю 5 тис. грн. В 2016 роцi порiвняно з попереднiми роками зменшилась сума амортизацiї к зв’язку iз 

закiнченням строку можливого використання деяких основних засобiв, доцiльнiсть подальшого використання 

яких постiйно контролюється комiсiєю пiдприємства по списанню основних засобiв та iнших товаро-

матерiальних цiнностей. Основнi засоби в 2017 роцi На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи 

"Будинки, споруди та передавальнi пристрої" складала 9 150 тис. грн., знос 1 451 тис. грн. За 2017 рiк було 

нараховано амортизацiї 208 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 7 491 тис. грн. На 

початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Машини та обладнання" складала 1 928 тис. грн., знос 1 

551 тис. грн. За 2017 рiк було нараховано амортизацiї 75 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено 

вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 115 тис. грн., списано основних 

засобiв на суму 1 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 417 тис. грн. На початок року 

первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Транспортнi засоби" складала 804 тис. грн., знос 730 тис. грн. За 2017 

рiк було нараховано амортизацiї 19 тис. грн. Протягом звiтного року було зменшено вартiсть групи за рахунок 

списання на 154 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 55 тис. грн. На початок року 

первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" складала 151 тис. грн., знос 

132 тис. грн. За 2017 рiк було нараховано амортизацiї 5 тис. грн. Протягом звiтного року було збiльшено 

вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 12 тис. грн., зменшено за рахунок 

списання на 16 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 26 тис. грн. На початок року 

первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Iншi основнi засоби" складала 86 тис. грн., знос 26 тис. грн. Протягом 

звiтного року було збiльшено вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв на 6 тис. 

грн. За 2017 рiк було нараховано амортизацiї 9 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 57 

тис. грн. Iнших необоротних активiв на початок 2017 року було вартiстю 46 тис. грн., знос 15 тис. грн. Сума 

зноса за 2017 рiк по цiй групi склала 7 тис. грн. За 2017 рiк було придбано iнших необоротних матерiальних 

активiв вартiстю 11 тис. грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2017 р. складала 35 тис. грн. Всього на початок 

року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв складала 12 165 тис. грн., знос 3 905 тис. грн. 

Протягом звiтного року було збiльшено вартiсть групи внаслiдок придбання нових об`єктiв основних засобiв 

на 144 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 

активiв складала 8 081 тис. грн. На початок року первiсна (переоцiнена) вартiсть групи "Нематерiальнi 

активи" складала 73 тис. грн., знос 48 тис. грн. На кiнець року залишкова вартiсть групи складала 16 тис. грн. 

В 2017 роцi були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на суму 144 тис. грн. за рахунок власних джерел. З нових 

основних засобiв в 2017 роцi були придбанi: у виробничий вiддiл - дозатор об’ємний (iнв. номер 171) для 

роботи в складi пакувального обладнання та Мiнiмийка Compass HPW-140 (iнв. номер 185) для якiсного миття 

виробничого устаткування; у сектор якостi та розвитку для проведення лабораторних дослiджень – об’єкти 

основних засобiв Стiл лабораторний СЛ-001 (iнв. номер 184), Тумба кухонна з мийкою (iнв. номер 183) та 

необоротнi матерiальнi активи Витяжка кухонна ELEYUS Kvinta 750 1 шт., Електроводонагрiвач Aston Waterway 

1шт. Також були придбанi такi необоротнi матерiальнi активи загальною вартiстю 6 тис. грн.: Пилосмок з/м 

ROWENTA RO5227 - 1 шт., Пристрiй безперебiйного живлення Smart-UPS SC 420VA APC - 1 шт. В сiчнi 2017 року 

було винесене рiшення комiсiї iз списання основних засобiв списати, зняти з облiку та здати для утилiзацiї 

Автомобiль Foton BJ-1043, державний номер АА 6034 IО, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, яка з 

ним вiдбулася, та Автомобiль ФАВ-1061, державний номер АА 3098 ЕХ. Автомобiлi повнiстю вичерпали свiй 

робочий ресурс, знаходились у непридатному станi, в якому неможливе їх подальше використання; ремонту 

не пiдлягали, оскiльки була потрiбна замiна всiх основних частин автомобiля. На початок 2017 року 



прогнозований строк корисного використання об’єктiв основних засобiв закiнчився, автомобiлi був повнiстю 

замортизованi. Протягом року також було списано три одиницi основних засобiв як морально застарiлi й не 

придатнi для подальшого використання: Станок ток-шлiфов (iнв. номер 10430023), Молоток отбойний (iнв. 

номер 80), Станок токарногвинторiзний (iнв. номер 10430024). Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних 

засобiв складала 17 тис. грн., строк корисного використання закiнчився, ОЗ повнiстю замортизованi, 

вичерпали свiй робочий ресурс, ремонту не пiдлягають, були списанi i утилiзованi. Станом на 31.12.2017 р. у 

Товариства вiдсутнi такi основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу. Основними засобами, 

стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, 

Товариство не володiє. Протягом звiтного перiоду основнi засоби та нематерiальнi активи Товариством у 

заставу не передавалися. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, що повнiстю амортизованi облiковуються 

за позабалансовим рахунком. Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у Товариствi 

протягом 2016-2017 рокiв не було. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв та нематерiальних 

активiв протягом звiтного перiоду, якi виникали у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд 

зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi у Товариствi не 

вiдбувалося. Данi примiтки 3 використовуються для розрахунку рядкiв 1000-1095 Баланса. Примiтка 4. Запаси 

Станом на 31 грудня 2016 р. вартiсть запасiв в балансi Товариства складала 1 291 тис. грн., на 31 грудня 2017 

р. вартiсть запасiв в балансi Товариства складала 1 372 тис. грн. Всi запаси, крiм товарiв, вiдображенi в 

облiку по собiвартостi, оскiльки це є найменша з величин мiж собiвартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї. 

Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2016 року складала: - сировина i матерiали - 744 тис. грн., - паливо - 37 

тис. грн., - тара i тарнi матерiали - 16 тис. грн., - будiвельнi матерiали - 8 тис. грн., - запаснi частини - 133 

тис. грн., - малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 103 тис. грн., - iншi матерiали - 56 тис. грн., - готова 

продукцiя - 36 тис. грн., - товари - 158 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2017 року складала: - 

сировина i матерiали - 609 тис. грн., тобто зменшилась на 18,1 %; - паливо - 263 тис. грн., збiльшилась на 

610,8 %; - тара i тарнi матерiали - 23 тис. грн., збiльшилась на 43,7 %; - будiвельнi матерiали - 2 тис. грн., 

зменшилась на 75,0 %; - запаснi частини - 130 тис. грн., зменшилась на 2,3 %; - малоцiннi та швидкозношуванi 

предмети - 98 тис. грн., зменшилась на 4,9 %; - iншi матерiали - 104 тис. грн., збiльшилась на 85,7 %; - готова 

продукцiя - 98 тис. грн., збiльшилась на 172,2 %; - товари - 45 тис. грн., зменшилась на 71,5 %. Разом 

балансова вартiсть запасiв на кiнець 2017 року - 1 372 тис. грн. Стосовно товарiв, за рiшенням 

iнвентаризацiйної комiсiї в кiнцi 2017 року в зв’язку з перебiгом термiну придатностi була проведена уцiнка 

товарiв на складах. Оскiльки товари втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду вiд їх використання в 

господарськiй дiяльностi пiдприємства, їх первiсна вартiсть була зменшена до чистої вартостi реалiзацiї. Сума 

уцiнки первiсної вартостi до чистої вартостi реалiзацiї була списана в склад iнших операцiйних витрат. За 

звiтний перiод на балансi Товариства незначно збiльшилась кiлькiсть запасiв, зростання загальної вартостi 

всiх запасiв склало 6,3%. На кiнець 2017 року зменшились запаси основної сировини та будiвельних 

матерiалiв. Найбiльше зростання спостерiгалось по паливу, оскiльки на початку опалювального сезону була 

закуплена значна кiлькiсть вугiлля. Також на 31 грудня 2017 року збiльшилось сальдо по таких запасах як 

готова продукцiя, малоцiннi i швидкозношуванi предмети. За звiтний перiод запасiв, переданих у переробку, 

оформлених у заставу, переданих на комiсiю, у Товариства не було. На пiдприємствi використовуються такi 

методи вибуття запасiв: сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi 

цiнностi - метод нормативних затрат, готова продукцiя та товари у виглядi матерiальних цiнностей для 

подальшого продажу - метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), малоцiннi та 

швидкозношуванi предмети - метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Данi примiтки 

розшифровують 1100 -1110 рядки балансу. Примiтка 5. Дебiторська заборгованiсть На дату переходу на МСФО 

не було визнано активом пiдприємства дебiторську заборгованiсть в сумi 287 тис. у зв’язку з невеликим 

вiдсотком iмовiрностi її отримання. В 2012 -2014 р.р. резерв сумнiвних боргiв не створювався. Станом на 31 

грудня 2015 року дебiторська заборгованiсть iз строком непогашення бiльше 12 мiсяцiв, складала 18 тис. грн. 

Стосовно неї Товариство прийняло рiшення створити резерв сумнiвних боргiв розмiром 17 836 грн. 15 коп., 

оскiльки iснував ризик неотримання даної заборгованостi в зв’язку з вiдсутнiстю дебiторiв за мiсцем 

реєстрацiї та останнiм вiдомим адресом проведення дiяльностi, заборгованiстю дебiторiв за державними 

податками i зборами, неможливiстю встановити зв'язок з керiвництвом та спiвробiтниками пiдприємств. Не 

зважаючи на проведену роботу по отриманню заборгованостi, Товариство так i не отримало очiкуваних коштiв 

на розрахунковий рахунок. В жовтнi 2017 року комiсiєю Товариства були перевiренi строки позовної давностi 

дебiторської заборгованостi, щодо якої був створений резерв, в результатi заборгованiсть в розмiрi 18 тис. 



грн. була списана як безнадiйна. В активi балансу на 31 грудня 2016 року облiковувалося 1 106 тис. грн. 

дебiторської заборгованостi, з неї поточної, iз строком до 3 мiсяцiв виникнення, 1 088 тис. грн. За строками 

непогашення дебiторську заборгованiсть на 31 грудня 2016 року можна розподiлити на такi групи: - 

дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги до 3-х мiсяцiв непогашення - 1088 тис. грн., вiд 12 

мiсяцiв непогашення - 18 тис. грн. - передплата за товари, роботи, послуги - до 3-х мiсяцiв непогашення - 270 

тис. грн. - заборгованiсть Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi - 3 тис. грн. На 

31 грудня 2017 року в активi балансу облiковується 1 621 тис. грн. дебiторської заборгованостi, iз строком до 

3 мiсяцiв виникнення, тобто на пiдприємствi на кiнець 2017 року облiковується тiльки поточна дебiторська 

заборгованiсть. На 31 грудня 2017 року розподiл дебiторської заборгованостi за групами такий: - дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги до 3-х мiсяцiв непогашення - 1138 тис. грн.. - передплата за 

товари, роботи, послуги - до 3-х мiсяцiв непогашення - 483 тис. грн. Значно зросла сума передплати за 

товари, роботи, послуги у зв’язку з авансовими платежами на виконання ремонтних робiт у виробничих 

примiщеннях пiдприємства. Протягом 2016 – 2017 рокiв ПрАТ «ХПП» не укладав договорiв фiнансового лiзингу 

(оренди). Часткового або повного погашення контрагентами ранiше списаної за рахунок резерву суми 

безнадiйної заборгованостi протягом 2016 – 2017 рр. не вiдбувалось. Дана примiтка 5 використовується для 

розрахунку рядкiв 1125, 1155 Балансу. Станом на 31.12.2017 р. ПрАТ «ХПП» не мав довгострокових активiв, 

призначених для продажу, та не мав груп вибуття Примiтка 6. Грошовi кошти В нацiональнiй валютi на 

поточному рахунку в установi банку сума коштiв складала 15 тис. грн. на 31.12.2016 р., 25 тис. грн. на 

31.12.2017 р., в iноземнiй валютi на поточному рахунку в установi банку на 31.12.2016 р. - 18 тис. грн. (667,93 

дол.), на 31.12.2017 р. - 19 тис. грн. (667,93 дол. по курсу НБУ). На кiнець 2016 року на електронному рахунку 

електронного адмiнiстрування ПДВ в установi Державного казначейства України – 25 тис. грн., на кiнець 2017 

року - залишку коштiв немає. Дана примiтка 6 використовується для розрахунку рядкiв 1165 - 1167 Балансу. 

Примiтка 7. Поточна кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть по виданих авансах за товари, 

роботи, послуги складала на 01.01.2016р. - 302 тис. грн.; на 31.12.2016р. - 67 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 206 

тис. грн.; заборгованiсть по розрахунках з бюджетом на 01.01.2016р. - 103 тис. грн.; на 31.12.2016р. - 146 

тис. грн.; на 31.12.2017р. - 86 тис. грн.; по розрахунках з оплати працi вiдповiдно на 01.01.2016р. - 1 тис. 

грн.; на 31.12.2016р. - 4 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 9 тис. грн. Загальна сума поточної кредиторської 

заборгованостi складала на 01.01.2016р. - 406 тис. грн.; на 31.12.2016р. - 217 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 301 

тис. грн. В порiвняннi з початком року сума кредиторської заборгованостi за 2016 рiк зменшилась на 46%, за 

2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року поточна заборгованiсть збiльшилась на 29%. Заборгованiсть по 

розрахунках з бюджетом зменшилась на 41%. Заборгованiсть по виданих авансах за товари, роботи, послуги, 

збiльшилась на 78%. Питому вагу в цiй заборгованостi має поточна заборгованiсть за отриману сировину i 

матерiали для виробництва. Дана примiтка 7 використовується для розрахунку рядкiв 1600 - 1650 Балансу. 

Примiтка 8. Iншi зобов’язання Кредиторська заборгованiсть - отримана передплата за товари, роботи, послуги 

- складала: на 31.12.2015р. - 80 тис. грн.; на 31.12.2016р. - 243 тис. грн.; на 31.12.2017р. - 269 тис. грн. В 

порiвняннi з початком 2016 року сума кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2017 року збiльшилась 

майже на 236%. Таке збiльшення обумовлене ростом мiсячної орендної плати для орендарiв ПрАТ «ХПП», 

оскiльки сума в 269 тис. грн. складається з авансових оплат за наступний мiсяць оренди, сплаченi згiдно 

договору в груднi 2017 року за сiчень 2018 року. Поточнi забезпечення пiдприємства - резерв на оплату 

вiдпусток найманих працiвникiв - складав: на 31.12.2015р. - 237 тис. грн.; на 31.12.2016р. - 266 тис. грн.; на 

31.12.2017р. - 295 тис. грн. Для рiвномiрного розподiлу витрат шляхом щомiсячних, протягом року, 

вiдрахувань, Товариство прийняло рiшення про створення резерву вiдпускних станом на 31.12.2015р. Була 

проведена iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток найманих працiвникiв, виявлено 49 робiтникiв 

Товариства, якi не використали щорiчну чергову та додаткову вiдпустки в кiлькостi 1429 днiв. Забезпечення 

пiд витрати на оплату чергових вiдпусток найманих працiвникiв Товариства за 2015 рiк було вiднесене до 

iнших операцiйних витрат для уникнення викривлення собiвартостi виготовленої продукцiї в груднi 2015 р. 

при нарахуваннi резерву вiдпускних виробничому персоналу. Забезпечення на оплату чергових вiдпусток 

бiльш раннiх перiодiв, до 01.01.2015 р., було вiднесене на фiнансовий результат попереднiх рокiв i 

нараховане за рахунок нерозподiленого прибутку. Створений резерв вiдпускних на оплату чергових вiдпусток 

найманих працiвникiв Товариства складав всього 237 тис. грн., з нього: за 2015 рiк – 41 тис. грн., до 2015 

року – 196 тис. грн. Протягом 2016 року за рахунок резерву була виплачена сума вiдпускних 153 тис. грн. та 

ЄСВ - 33 тис. грн., резерв донараховано в розмiрi 215 тис. грн. На 31 грудня 2016 року резерв на оплату 

вiдпусток найманих працiвникiв ПрАТ «ХПП» складав 266 тис. грн. за 1425 днiв. Протягом 2017 року за 



рахунок резерву була виплачена сума вiдпускних 188 тис. грн. та ЄСВ - 39 тис. грн., резерв донараховано в 

розмiрi 256 тис. грн. На 31 грудня 2017 року резерв на оплату вiдпусток найманих працiвникiв ПрАТ «ХПП» 

складав 295 тис. грн. за 1290 днiв. Зростання резерву зумовлено збiльшенням розмiру заробiтних плат 

працiвникiв Товариства. Зобов’язань, що пов’язанi з довгостроковими активами, призначеними для продажу 

станом на 31 грудня 2017 року ПрАТ «ХПП» не має. Дана примiтка 8 використовується для розрахунку рядкiв 

1600 - 1650 Балансу. Примiтка 9. Власний капiтал на 31 грудня 2017р. На 31 грудня 2017 року кiлькiсть акцiй в 

обiгу складала 2 107 488 шт, з них простих акцiй - 2 107 488 шт. Власний капiтал складався з статутного 

капiталу - 527 тис. грн., додаткового вкладеного капiталу - 1 172 тис. грн., iншого додаткового капiталу 

(безоплатно переданi активи) - 410 тис. грн., нерозподiленого прибутку - 8 161 тис. грн. (нерозподiлений 

прибуток станом на 01.01.2017р. - 8 160 тис. грн. та прибуток за результатами 2017 року - 1 тис. грн.). 

Вилучений капiтал на кiнець року склав 1 тис. грн. На дату переходу стаття балансу «Нерозподiлений 

прибуток (непокритий збиток)» збiльшилась за рахунок трансформацiйних коригувань з 3 306 тис.грн. на 

кiнець попереднього перiоду до 9 282 тис.грн. на 01 сiчня 2012 року. За 2013 рiк сума нерозподiленого 

прибутку збiльшилася на 2 тис.грн., за 2014 рiк сума нерозподiленого прибутку зменшилася на 331 тис.грн. 

За 2015 рiк вiдбулися такi змiни у власному капiталi в частинi змiн у нерозподiленому прибутку: був 

нарахований резерв вiдпусток за перiоди, якi передують 2015 року в сумi 196 тис. грн., та було проведено 

коригування на зменшення нерозподiленого прибутку на початок року на 21 тис. грн. Витрати, якi були 

фактично понесенi в 2014 роцi, i включенi в поточнi витрати 2015 року по датi отримання первинних 

документiв, були вiднесенi на фiнансовий результат попереднього перiоду шляхом вiднесення безпосередньо 

на нерозподiлений прибуток. В 2016 роцi були приведенi у вiдповiднiсть з статтею 288 Податкового кодексу 

України розрахунки з орендної плати за землю, тобто самостiйно донарахована орендна плата до розмiру 3% 

вiд нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок за перiод 2013-2016 р.р. Донарахування в сумi 375 тис. 

грн. за перiод до 01.01.2016 року було вiднесене на фiнансовий результат попереднiх рокiв i нараховане за 

рахунок нерозподiленого прибутку. В 2017 роцi вiдбувся викуп власних акцiй в розмiрi 163 простi акцiї у 

акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства «Харчопродпакування» на суму 1 167 грн. 83 коп. 

Перевищення вартостi акцiй над номiнальною вартiстю склало 1127 грн. 08 коп. Дана примiтка 9 

використовується для розрахунку рядкiв 1400 - 1495 Балансу. Примiтка 10. Iншi операцiйнi доходи В 2016 роцi 

всього було отримано iнших операцiйних доходiв 25 тис. грн., в т.ч.: - оприбуткування ТМЦ - 2 тис. грн.; - 

реалiзацiя iноземної валюти – 1 тис. грн.; - операцiйна курсова рiзниця - 22 тис. грн. В 2017 роцi всього було 

отримано iнших операцiйних доходiв 44 тис. грн., в т.ч.: - оприбуткування ТМЦ - 15 тис. грн.; - операцiйна 

курсова рiзниця - 1 тис. грн.; - компенсацiя пiдприємству середнього заробiтку мобiлiзованих працiвникiв - 3 

тис. грн.; - дохiд вiд реалiзацiї результатiв списання ОЗ - 25 тис. грн. Данi примiтки 10 використовуються для 

розрахунку рядка 2120 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 11. Iншi доходи В 2014 – 2015 роках iнших 

доходiв не зафiксовано. В 2016 роцi на поточний банкiвський рахунок ПрАТ «ХПП» надiйшло вiдшкодування за 

понесенi збитки у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, яка вiдбулась в жовтнi 2015 року за участю 

автомобiля Foton BJ-1043, державний номер АА 6034 IО, який належить пiдприємству. Вищевказана сума була 

зарахована як iнший дохiд товариства. В 2017 роцi iншi доходи вiдсутнi. Данi примiтки 11 використовуються 

для розрахунку рядка 2240 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 12. Адмiнiстративнi витрати Всього 

адмiнiстративнi витрати, понесенi Товариством в 2016 роцi, складали 3 643 тис. грн., в 2017 роцi - 4 071 тис. 

грн. Статтi витрат вiдповiдали в 2016 роцi та 2017 роцi сумам: - витрати на утримання персоналу - 694 тис. 

грн. та 850 тис. грн.; - амортизацiя основних засобiв - 145 тис. грн. та 149 тис. грн.; - вiдрахування на 

соцiальнi заходи - 148 тис. грн. та 188 тис. грн.; - витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних 

активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги - 1058 тис. грн. та 959 тис. грн.; - iншi витрати, 

пов’язанi з основними засобами - 188 тис. грн. та 617 тис. грн.; - консультативнi, iнформацiйнi послуги - 67 

тис. грн. та 57 тис. грн.; - банкiвське обслуговування - 22 тис. грн. та 27 тис. грн.; - екологiчнi витрати - 24 

тис. грн. та 29 тис. грн.; - витрати на охорону - 336 тис. грн. та 343 тис. грн.; - сплата iнших податкiв та 

обов’язкових платежiв, крiм податку на прибуток - 682 тис. грн. та 604 тис. грн.; - господарськi витрати - 245 

тис. грн. та 204 тис. грн.; - iншi витрати - 34 тис. грн. та 44 тис. грн. Товариство не має iнвестицiйної 

рухомостi. Данi примiтки 12 використовуються для розрахунку рядка 2130 Звiту про фiнансовi результати. 

Примiтка 13. Витрати на збут Всього витрати на збут, понесенi Товариством в 2016 роцi, складали 1 820 тис. 

грн., в 2017 роцi - 1 393 тис. грн. Статтi витрат вiдповiдали в 2016 роцi та 2017 роцi сумам: - витрати на 

утримання персоналу - 715 тис. грн. та 704 тис. грн; - амортизацiя основних засобiв - 11 тис. грн. та 16 тис. 

грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 146 тис. грн. та 144 тис. грн.; - витрати на утримання основних 



засобiв - 75 тис. грн. та 20 тис. грн.; - iншi витрати, пов’язанi з основними засобами - 582 тис. грн. та 474 тис. 

грн.; - рекламнi послуги - 267 тис. грн. та 6 тис. грн.; - iншi витрати - 24 тис. грн. та 29 тис. грн. Данi 

примiтки 13 використовуються для розрахунку рядка 2150 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 14. 

Собiвартiсть виготовленої продукцiї та виробничих послуг Всього собiвартiсть виготовленої Товариством 

продукцiї в 2016 роцi складала 3 962 тис. грн., в 2017 роцi - 5 248 тис. грн. Статтi витрат вiдповiдали в 2016 

роцi та 2017 роцi сумам: - витрати на утримання персоналу - 1 150 тис. грн. та 1 322 тис. грн.; - амортизацiя 

основних засобiв - 170 тис. грн. та 165 тис. грн.; - прямi матерiальнi витрати - 2 115 тис. грн. та 2 371 

тис.грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 254 тис. грн. та 292 тис. грн.; - витрати на утримання основних 

засобiв - 98 тис. грн. та 117 тис. грн.; - iншi витрати, пов’язанi з основними засобами - 67 тис. грн. та 84 тис. 

грн.; - витрати на ремонт загальновиробничих активiв - 22 тис. грн. та 799 тис. грн.; - витрати на оренду 

виробничого обладнання - 75 тис. грн. та 88 тис. грн.; - витрати на охорону працi - 8 тис. грн. та 5 тис. грн.; - 

iншi витрати - 3 тис. грн. та 5 тис. грн. Крiм того, собiвартiсть реалiзованих товарiв складала 2 тис. грн. 

Всього собiвартiсть реалiзованої власної продукцiї, виконаних послуг та реалiзованих товарiв в 2017 роцi 

складала 5 250 тис. грн. Данi примiтки 14 використовуються для розрахунку рядка 2050 Звiту про фiнансовi 

результати. Примiтка 15. Iншi операцiйнi витрати Iншi операцiйнi витрати, понесенi Товариством у 2016 роцi, 

складали 40 тис. грн., в т.ч.: - собiвартiсть реалiзованих запасiв - 1 тис.грн.; - втрати вiд продажу iноземної 

валюти - 1 тис. грн.; - витрати по донарахуванню орендної плати за землю за 2013-2016 роки - 16 тис. грн.; - 

операцiйна курсова рiзниця - 10 тис. грн.; - виплата середнього заробiтку мобiлiзованим працiвникам – 10 

тис. грн.; - iншi витрати - 2 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати, понесенi Товариством у 2017 роцi, складали 131 

тис. грн., в т.ч.: - собiвартiсть реалiзованих запасiв - 15 тис.грн.; - уцiнка товарiв до чистої вартостi реалiзацiї 

- 113 тис. грн.; - iншi витрати - 3 тис. грн. Данi примiтки 15 використовуються для розрахунку рядка 2180 

Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 16. Витрати на податок на прибуток Податок на прибуток за 2015 рiк 

складав 3,1 тис. грн. В зв’язку iз вiд’ємним значенням фiнансового результату до оподаткування податок на 

прибуток за 2016 рiк не нараховувався. В 2017 роцi був нарахований податок на прибуток за результатами 

звiтного року в розмiрi 0,3 тис. грн. Керуючись Законом України «Про внесення змiн до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» №71-VIII вiд 28.12.2014р., п.п. 

134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, Товариство скористалось правом, наданим платникам 

податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за 

правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти 

мiльйонiв гривень, не застосовувати коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi 

(крiм вiд’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно 

до положень III роздiлу Податкового кодексу України. Данi примiтки 16 використовуються для заповнення 

рядка 2300 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 17. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить 

акцiонерам – власникам простих акцiй Збиток за 2016 рiк складав 220 тис. грн., чистий прибуток за 2017 рiк 

складає 1,4 тис. грн.. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складала 2 107 488 тис. шт. Збиток, що 

належить акцiонерам – власникам простих акцiй Товариства в 2016 роцi - 220 тис. грн. Прибуток, що належить 

акцiонерам – власникам простих акцiй Товариства в 2017 роцi - 1,4 тис. грн. Чистий збиток на одну просту 

акцiю по результатам 2016 року складав 0,10439 гривень., чистий прибуток на одну просту акцiю по 

результатам 2017 року складає 0,00065 гривень. Дивiденди протягом 2016 – 2017 рокiв Товариством не 

виплачувались. Станом на 31.12.2017 р. Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Протягом 2016 

– 2017 рокiв ПрАТ «ХПП» не здiйснював об’єднання компанiй. 

Продовження тексту приміток 

Примiтка 18. Операцiї з пов’язаними особами У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо 

пов’язаних сторiн», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

сторону або значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час 

розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага придiляється сутностi вiдносин, а не 

тiльки їхнiй юридичнiй формi. Наведенi нижче пiдприємства представляють собою групу пов’язаних сторiн 

Компанiї: 1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Новi медiа перспективи» володiє 54,4% вiд загальної 

кiлькостi акцiй i здiйснює контроль над дiяльнiстю ПрАТ «ХПП», виступає головою Наглядової ради. В 2016 

роцi були здiйсненi такi операцiї мiж пов’язаними сторонами як: - надання послуг оперативної оренди 

офiсного примiщення на суму 2,2 тис. грн.; - надання транспортних послуг на суму 1,0 тис. грн. В 2017 роцi 

Товариство надавало ТОВ «НМП» послуги оперативної оренди офiсного примiщення загальною сумою 6,7 тис. 



грн. 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Рiдна їжа» здiйснює суттєвий вплив на 

дiяльнiсть ПрАТ «ХПП», володiє 8,2% вiд загальної кiлькостi акцiй. Про наявнiсть суттєвого впливу свiдчать 

також такi стосунки: представництво директора ТОВ «Компанiя «Рiдна їжа» Аксьонова В.Т. в керiвному органi 

пiдприємства, тобто взаємообмiн управлiнським персоналом. В 2016 – 2017 роках були здiйсненi такi операцiї 

мiж пов’язаними сторонами: - продаж готової продукцiї на суму 4 577,4 тис. грн. та 5 206,2 тис. грн.; - 

надання послуг пакування i фасування харчових продуктiв на суму 1 911,6 тис. грн. та 2 191,1 тис.грн.; - 

надання послуг з перевезень вантажним транспортом на суму 759,0 тис. грн. та 543,2 тис. грн.; - надання 

послуг з оренди складських i офiсних примiщень на суму 427,7 тис. грн. та 510,4 тис. грн.; - купiвля товарiв – 

261,5 тис. грн. та 0,3 тис. грн. В усiх зазначених операцiях з пов’язаними сторонами в цiноутвореннi 

використовувався метод порiвнюваної неконтрольованої цiни – цiна визначається шляхом порiвняння з цiною 

на аналогiчний товар, що реалiзується за звичайних умов дiяльностi покупцевi, який не пов’язаний з 

продавцем. Фактично цiна в таких операцiях майже не вiдрiзняється вiд тiєї, яка зазвичай застосовується 

пiдприємством, i є договорною. На 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. дебiторська заборгованiсть ТОВ «Рiдна 

їжа» складала: - продаж готової продукцiї – 771,6 тис. грн. та 635,2 тис. грн.; - надання послуг пакування i 

фасування харчових продуктiв на суму 111,5 тис. грн. та 241,5 тис. грн.; - надання послуг з перевезень 

вантажним транспортом на суму 44,6 тис. грн. та 50,3 тис. грн.; - надання послуг з оренди складських i 

офiсних примiщень на суму 12,1 тис. грн. та 0 тис. грн. вiдповiдно. 3) Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Армада Консалтинг", виступає членом Ревiзiйної комiссї, володiє 26,6% вiд загальної 

кiлькостi акцiй, здiйснює контроль над дiяльнiстю ПрАТ «ХПП». В 2016 роцi були здiйсненi такi операцiї мiж 

пов’язаними сторонами як: - отримання послуг оренди виробничого обладнання на суму 88,6 тис. грн. - 

надання послуг оренди офiсного примiщення на суму 1,5 тис. грн. В 2017 роцi суми по здiйсненим операцiям 

мiж 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 офiсного примiщення 

на суму 4,7 тис. грн. 4) Ключовий управлiнський персонал. Загальна сума компенсацiй ключовому 

управлiнському персоналу Товариства була вiдображена у складi «Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування» 

загальногосподарських та адмiнiстративних витрат та становила 439,9 тис. грн., за рiк, який закiнчився 31 

грудня 2016 року, i 613,5 тис. грн. за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року. Примiтка 19. Подiї пiсля дати 

балансу Суттєвих подiй мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк у 

Товариствi не вiдбувалося. 23 лютого 2018 р. Голова Правлiння В. Т. Аксьонов Головний бухгалтер Т. В. 

Гончарук 

 


