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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05511001
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79035, Львiв, Хлiбна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
0322977270 0322977270
6. Електронна поштова адреса
OBorysov@hlibprom.com.ua

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

18.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 74
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.hlibprom.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(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

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
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

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

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 емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Публiчне акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код
05511001) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства
«Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до вимог
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство
«Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) було новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвський хлiбзавод №
5” (iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ “Львiвський хлiбзавод № 5” (протокол № 1/03 вiд 23 травня
2003р.). Вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвський хлiбзавод № 5”
засновано (створено) згiдно наказiв Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Львiвськiй областi вiд 24 червня 1996 р. №1535
i 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного пiдприємства
“Львiвський хлiбзавод №5” у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до
Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про особливостi приватизацiї майна в
агропромисловому комплексi” вiд 17 травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване
12 липня 1996 року Реєстрацiйною Палатою Департаменту економiчної
полiтики та ресурсiв Львiвського мiськвиконкому, номер запису 110-Г.
Засновниками товариства виступили особи, якi на дату його створення
володiли часткою в статутному капiталi державного пiдприємства “Львiвський

хлiбзавод №5”. У звiтному перiодi Емiтент не брав участi в створеннi
юридичних осiб,
не користувався послугами рейтингових агентств, не приймав рiшень про
нарахування та виплату дивiдендiв, не випускав дисконтних та цiльових
облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв. Повноваження та компетенцiя
органiв управлiння Товариства визначенi у статутi Товариства, який
розмiщений на офiцiйному сайтi Товариства. У разi необхiдностi, Товариство
отримує дозволи вiдповiдно до чинного законодавства. Емiтент не володiє
даними щодо дати внесення до реєстру власникiв його iменних простих акцiй,
так як зведенi облiковi реєстри власникiв iменних цiнних паперiв, наданi
депозитарiєм товариству, не мiстять таких даних. Усi випуски цiнних паперiв
здiйсненi емiтентом у бездокументарнiй формi iснування, тому сертифiкати
цих цiнних паперiв не виготовлялися емiтентом та не видавалися власникам
iменних цiнних паперiв. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював викуп акцiй.
Емiтент не отримував гарантiй третiх осiб за випусками боргових цiнних
паперiв. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за квалiфiкатором видiв економiчної дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №208646
3. Дата проведення державної реєстрації
27.05.2003
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
163316500
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)
3523
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп`яної промисловостi
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
10. Органи управління підприємства
Управлiння за дiяльнiстю Товариства здiйснюють такi органи управлiння: Загальнi збори
Товариства (Загальнi збори); Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); Генеральний директор
Товариства; Загальнi збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати
Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30
квiтня наступного за звiтним року на пiдставi рiшення Наглядової ради. У Загальних зборах
можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або
їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також
можуть бути присутнi представник аудитора Товариства та посадовi особи Товариства,
представник органу, який вiдповiдно до Статуту представляє права та iнтереси трудового
колективу. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається в
порядку, встановленому законодавством України. Члени Наглядової ради обираються Загальними
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення
найближчих Загальних зборiв. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у
Наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор може бути будь-яка фiзична особа,
яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.Генеральний

директор обирається (призначається) Наглядовою радою. Наглядова рада вправi прийняти
рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директора.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26002201301928
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк" у м. Києвi
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26005101301928
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)
4

5

ДЕРЖАВНА
АРХIТЕКТУРНОЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI У БУДIВНИЦТВI,
АД031998 10.04.2012 БУДIВЕЛЬНА
10.04.2017
ПОВ’ЯЗАНОЇ IЗ СТВОРЕННЯМ ОБ’ЄКТIВ АРХIТЕКТУРИ
IНСПЕКЦIЯ
УКРАЇНИ
д/н

Опис

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

1

2

3

18.02.2010

26.04.2012

Костюк Андрiй Михайлович

Опис

Вiд 1997 - адвокат Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук.
Вiд 1997 - магiстр фiлософiї, Мiжнародна академiя фiлософiї в Лiхтенштейнi.
Вiд 2002 - гостьовий викладач кафедри фiлософiї Українського Католицького
Унiверситету.
Вiд 2003 - вiце-президент Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук.
2008-2009 - вiце-президент Унiверсальної Iнвестицiйної Групи.
Вiд 2008 - корпоративний секретар ВАТ "Концерн Галнафтогаз".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аверченко Владислав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 699679 25.11.1999 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник маркетингу та збуту кондитерського напряму ПП "Науково-виробниче пiдприємство
"Харчовi продукти "Мультимикс".
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.08.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Генерального
директора ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Концерн
Хлiбпром". Посадову особу обрано на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн
Хлiбпром". У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймав: помiчник торгового представника,торговий
представник, менеджер оптового вiддiлу ТОВ "САВсервiс", директор ДП "САВсервiс" ТзОВ
"САВСЕРВУС", директор ДП "Захiдний мiст" ТОВ "СОТБI-центр", начальник вiддiлу продаж
ТОВ "Дистриб''ютор-Центр", управляющий по пiвденно-захiдному регiону дирекцiї по продажах,
управляющий управлiнням продажiв по Київсько-захiдному регiону ЗАТ "АВК", директор,
директор дирекцiї по маркетингу i продажах ТОВ "АВК", заступник генерального директора з
комерцiйної дiяльностi адмiнiстративної служби, директор з продажу, генеральний директор ТОВ
"Торговий Дiм"Тульчинка", керiвник маркетингу та збуту кондитерського напряму ПП "Наукововиробниче пiдприємство "Харчовi продукти "Мультимикс".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврилюк Катерина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 971209 13.10.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ПАТ "Концерн Хлiбпром"
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi посадовою iнструкцiєю.Розмiр виплаченої посадовiй особi
винагороди - згiдно посадового окладу. Посадову особу обрано на посаду наказом генерального
директора. У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Протягом своєї дiяльносiт обiймала наступнi посади: бухгалтер ПАТ "Концерн
Хлiбпром", головний бухгалтер ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонова Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 83528 25.01.1996 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.09.2012 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв та наглядової ради ПАТ "Концерн
Хлiбпром". У посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Протягом своєї дiяльносiт обiймала наступнi посади:художник -оформлювач
Стрийського лiсгоспзагу; художник кооперативу "Колорит"; завiдуюча турбюро Львiвської
обласної рятувальної служби Товариства Червоного хреста; заступник директора по маркетингу
ТОВ "Галнафтогаз" (з 27.06.1996р. у зАТ "Галнафтогаз"); перший заступник голови правлiння ЗАТ
"Галнафтогаз"; перший заступник голови правлiння Спiльного українсько-литовського
пiдприємства "Галнафта-Вентус"; перший заступник голови правлiння, начальник вiддiлу кадрiв
ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000р. перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"); директор департаменту
по роботi з персоналом ВАТ "Галнафтогаз"; вiце-президент Iноземного пiдприємства
"Унiверсальна iнвестицiйна група", член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; член
Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонов Вiталiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 125794 07.03.1996 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.09.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади:директор Стрийського мiського альпiнiстськотуристичного клубу "Карпати"; директор Львiвської обласноїрятiвної служби Червоного
Хреста;директор, економiст Виробничо-торгового пiдприємства "Карат лтд"; голова правлiння

ЗАТ "Галнафтогаз"; голова правлiння Спiльного українсько-литовського пiдприємства "ГалнафтаВентус"; голова спостережної ради ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000р. перейменоване у ВАТ
"Галнафтогаз"); голова ради товариства ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (з 31.03.2004 переведений на
посаду за сумiсництвом); президент Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група";
голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн
Хлiбпром".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даниляк Василь Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 386991 24.03.2000 Стрийський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група"
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.09.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Даниляк В.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: економiст-математик ВТП
"Карат Трейдiнг"; економiст-бухгалтер, заступник голови правлiння ЗАТ "Галнафтогаз";
заступник голови правлiння, головний бухгалтер Спiльного українсько-литовського пiдприємства
"Галнафта-Вентус"; начальник аналiтично-ревiзiйного вiддiлу ЗАТ "Галнафтогаз"; фiнансовий
директор ВАТ "Вiнницянафтопродукт"; начальник фiнансового вiддiлу ВАТ "Галнафтогаз";
директор фiнансового департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; виконавчий директор
Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група"; директор ТОВ "Унiверсальна
iнвестицiйна група".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лексiкова Олена Едуардiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 972621 28.11.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор з аудиту ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (перейменоване на ПАТ «Концерн Галнафтогаз»);
член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром".
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.09.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром". У
посадової особи емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ВАТ «Концерн
Галнафтогаз», директор з аудиту ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (перейменоване на ПАТ «Концерн
Галнафтогаз»); член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасько Олег Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 063798 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**

13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз"
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.09.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду
ПАТ "Концерн Хлiбпром".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пасько
О.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: старший державний податковий
iнспектор вiддiлу зборiв та стягнень податкiв з фiзичних осiб державної податкової iнспекцiї по
Львiвськiй областi; головний державний податковий iнспектор вiддiлу примусового стягнення
податкiв Державної податкової адмiнiстрацiї у Львiвськiй областi; головний державний
податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу примусового стягнення реалiзацiєю майна Державної
податкової адмiнiстрацiї у Львiвськiй областi; юрисконсульт ЗАТ "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАТ
"Галнафтогаз" перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"); юрисконсульт ВАТ "Концерн Галнафтогаз";
директор юридичного департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор з правового
забезпечення ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчишин Тарас Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 388107 27.03.1997 Пустомитiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник управлiння постачання ПАТ «Концерн Хлiбпром», провiдний фахiвець управлiння
постачання ПАТ «Концерн Хлiбпром».
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.04.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю

ПАТ "Концерн Хлiбпром". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник управлiння постачання ПАТ
«Концерн Хлiбпром», провiдний фахiвець управлiння постачання ПАТ «Концерн Хлiбпром».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сєров Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 898321 07.08.1998 Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник юридичного управлiння ПАТ "Концерн Хлiбпром"
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.04.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "Концерн Хлiбпром". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник юридичного управлiння ПАТ
"Концерн Хлiбпром", начальник вiддiлу по роботi з судами та правоохоронними органами ПАТ
"Концерн Хлiбпром", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Хлiбпром», Директор Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницяхлiб", член Наглядової ради Публiчного акцiореного
товариства "Львiвський хлiбозавод №1", Генеральний директор Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Вiконт", Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiональний
девелопмент", Директор Товариства з обмеженою вiдпоiвдальнiстю "Комерц-2".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронiна Людмила Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 849814 09.06.1998 Личакiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1940
5) освіта**
вища, товарознавець
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Концерн Хлiбпром»
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.04.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
ПАТ "Концерн Хлiбпром". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається
положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Хлiбпром".
Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Хлiбпром".У
посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Концерн
Хлiбпром», заступник начальника вiддiлу кадрiв ПАТ «Концерн Хлiбпром», член Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Концерн Хлiбпром».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Наглядової
ради

Антонова Наталiя
Володимирiвна

КА 83528 25.01.1996
Стрийський РВ УМВС України
у Львiвськiй областi

1080

0.0000001

1080

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Антонов Вiтялiй
Борисович

КА 125794 07.03.1996
Стрийський РВ УМВС України
у Львiвськiй областi

1080

0.0000001

1080

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Даниляк Василь
Валерiйович

КВ 386991 24.03.2000
Стрийський РВ УМВС України
у Львiвськiй областi

1080

0.0000001

1080

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Воронiна Людмила
Михайлiвна

КА 849814 09.06.1998
Личакiвський РВ ЛМУ УМВС
України у Львiвськiй областi

108000

0.0007

108000

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Сєров Олександр
Володимирович

КА 898321 07.08.1998
Стрийський МВ УМВС України
у Львiвськiй областi

800

0.000000005

800

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Iльчишин Тарас
Андрiйович

КА 388107 27.03.1997
Пустомитiвський РВ УМВС
України у Львiвськiй областi

100

0.000000001

100

0

0

0

112140

0.0007

112140

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Дата
внесення
Кількість
до
акцій (штук)
реєстру

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Унiверсальна
iнвестицiйна група"

32893860

01601 Україна м. Київ
- м.Київ вул.Пилипа
Орлика, буд.24/1

4082912501

25

4082912501

0

0

0

Financial &
Investment Energy
Holding (F.I.E.H.)
Establishment

FL-0001.54

FL-94 Лiхтенштейн Ruggell Landstrasse,
153

11858029133

72.6077

11858029133

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
внесення
Кількість
до
акцій (штук)
реєстру
Усього 15940941634

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
97.6077

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
15940941634

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

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

чергові

позачергові

X
17.04.2013
12605281853
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
Вирiшили:
?Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
а) Танасишин Назар Дмитрович - голова лiчильної комiсiї;
б) Федоркiв Олег Ярославович та Борисов Олексiй Андрiйович - члени лiчильної комiсiї.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства
2. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили:
?Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк (додається).?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства

Опис

3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили:
?Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (додається).?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили:
?Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк (додаються).?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили:
?Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (додається).?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.

6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили:
?Збитки Товариства за 2012 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
7. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
Вирiшили:
?Визначити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2013 рiк (додаються).?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
8. Про реорганiзацiю Товариства шляхом приєднання до нього Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин».
Вирiшили:
?Не реорганiзовувати Товариство шляхом приєднання до нього Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин»?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
9. Погодження проекту договору про приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЯвiрМлин» до Товариства.
Вирiшили:
?Не погоджувати проект договору про приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЯвiрМлин» до Товариства.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
10. Затвердження договору про приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин»
до Товариства.
Вирiшили:
?Не затверджувати договiр про приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин»
до Товариства.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
11. Про затвердження передавального акта Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин».
Вирiшили:
?Не затверджувати передавальний акт Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Явiр-Млин».?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
12. Про збiльшення статутного капiталу Товариства.
Вирiшили:
? Не збiльшувати статутний капiтал Товариства.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
13. Про додаткову емiсiю (випуск) акцiй Товариства.
Вирiшили:
? Не здiйснювати додаткову емiсiю (випуск) акцiй Товариства.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
14. Про визначення уповноваженого органу акцiонерного товариства, якому надаються повноваження
щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй.
Вирiшили:
?Не визначати уповноважений орган акцiонерного товариства, якому надаються повноваження щодо
затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй.?.
Кiлькiсть голосiв: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах
Товариства.
15. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новiй
редакцiї.
Вирiшили:
?Не вносити змiни до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новiй
редакцiї.?.
Кiлькiсть голосiв щодо проекту рiшення: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
16. Про вчинення та погодження значних правочинiв.
Вирiшили:
?1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi звичайної
поточної господарської дiяльностi наступних значних правочинiв:
- правочинiв з придбання яблучного соку граничною сукупною вартiстю до 300 млн.грн. у компанiї
ТОВ «Яблуневий дар»;
- правочинiв з продажi яблучного соку граничною сукупною вартiстю до 300 млн.грн. компанiї
Gateborg Solutions Ltd.
2. Затвердити вчинення Товариством значних правочинiв з придбання у ПП «Олiяр» товарiв
граничною сукупною вартiстю до 300 млн.грн. та продаж їх через комiсiонера ПП «Торговий дiм
«Майола».?.
Кiлькiсть голосiв щодо проекту рiшення: «за» - 12 605 281 853 голосiв, що становить 100% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства; «утримались» - 0 голосiв, що становить 0% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Товариства.
Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська - м. Львiв вул. Тургенєва, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей 721434
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство фiнансiв України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0322) 989-777

Факс

(0322) 989-777

Вид діяльності

страхування

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 377-72-65

Вид діяльності

депозитарiй цiнних паперiв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Декра"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24685310

Місцезнаходження

76000 Україна Івано-Франківська - м. Iвано-Франкiвськ
вул.Чорновола, 103

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 493184
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0342) 527-162

Факс

(0342) 527-162

Вид діяльності

зберiгач цiнних паперiв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76000 Україна Івано-Франківська - м. Iвано-Франкiвськ
вул.Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей 221/3
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0342) 75-05-01

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

аудит

Опис

-

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.09.2012

165/1/12

НКЦПФР

UA4000123640

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

16331650000

163316500

100

Акцiї Товариства перебувають у бiржевих списках на фондових бiржах ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа".

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

14.02.2011
Опис

14.02.2011

27/2/11

ДКЦПФР

1000

Кількість Форма існування
у випуску
та форма
(штук)
випуску
5

6

50000

Бездокументарні
іменні

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за
звітний період
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

10

11

19.5

згiдно
проспекту
емiсiї
облiгацiй

6815940.56

24.02.2016

7609030.00

25.05.2017

50000000

Облiгацiї Товариства перебувають у лiстингу на фондових бiржах ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа".

28/2/11

ДКЦПФР

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

19.5

згiдно
проспекту
емiсiї

облiгацiй
Опис

Облiгацiї Товариства перебувають у лiстингу на фондових бiржах ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа".

XI. Опис бізнесу
Протягом звiтного перiоду - вiдсутнi
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є
Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган).
В Товариствi також є вiдповiднi напрями та пiдроздiли.
Напрям безпеки пiдпорядковується Наглядовiй радi Товариства.
Метою дiяльностi напряму безпеки є забезпечення економiчної безпеки та органiзацiя захисту i
збереження цiлiсностi майна Товариства.
До складу напряму безпеки входять наступнi пiдроздiли:
• ревiзiйний вiддiл - проведення комплексних перевiрок для профiлактики порушень та
унеможливлення зловживань в пiдроздiлах Товариства
• управлiння по роботi з борговими зобов'язаннями - органiзацiя роботи з борговими
зобов'язаннями перед Товариством.
• оперативне управлiння - захист та збереження цiлiсностi майна Товариства
Основнi завдання управлiнь, що входять до складу напряму безпеки
• ревiзiйний вiддiл • управлiння по роботi з борговими зобов'язаннями
• оперативне управлiння
Безпосередньо пiдпорядковуються генеральному директору такi пiдроздiли:
• секретарiат
• вiддiл по роботi з судами та правоохоронними органами
• вiддiл договiрно-правової роботи
• управлiння тендерних закупiвель
• управлiння маркетингу
• вiддiл внутрiшнього аудиту
• вiддiл зв'язкiв з громадськiстю
• управлiння стратегiчних проектiв
Основнi завдання пiдроздiлiв, що пiдпорядковуються безпосередньо генеральному директору:
• Секретарiат - забезпечення ефективного документообiгу та iнформацiйного обслуговування
товариства.
• Вiддiл по роботi з судами та правоохоронними органами - забезпечує у встановленому порядку
iнтереси Товариства в судах, iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв.
• Вiддiл договiрно-правової роботи - забезпечення належного оформлення договiрних
правовiдносин Товариства з контрагентами, консультування керiвництва та працiвникiв щодо
законодавчого регламентування дiяльностi Товариства.
• Управлiння тендерних закупiвель - забезпечення створення конкурентного середовища при
проведеннi закупiвель та одержаннi товарiв робiт i послуг для Товариства.
• Управлiння маркетингу - розробка маркетингової полiтики Товариства.
• Вiддiл зв'язкiв з громадськiстю - створення позитивного iнформацiйного поля для пiдвищення
вартостi активiв товариства та значимостi полiтики компанiї, прийняття керiвництвом суспiльно
значимих управлiнських рiшень.
• Управлiння стратегiчних проектiв - забезпечення якiсного управлiння стратегiчними проектами
крос-функцiонального характеру та вчасне виконання таких проектiв.
Також Генеральному директору Товариства пiдпорядковуються iншi напрями.
Напрям роботи з персоналом.
Метою дiяльностi напряму роботи з персоналом є визначення та реалiзацiя полiтик з пiдбору,
оцiнки, навчання, винагороди i мотивацiї, та кадрового адмiнiстрування персоналу. Формування
кадрового резерву та забезпечення внутрiшнiх комунiкацiй.
До складу напряму по роботi з персоналом входять наступнi пiдроздiли:
• управлiння персоналу

• вiддiл кадрiв
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу напряму по роботi з персоналом
• управлiння персоналу - визначення та реалiзацiя ефективних полiтик по роботi з персоналом
• вiддiл кадрiв - кадрове адмiнiстрування персоналу Товариства.
Фiнансовий напрям.
Метою дiяльностi фiнансового напряму є забезпечення товариства необхiдними фiнансовими
ресурсами та контроль за їх ефективним використанням.
До складу фiнансового напряму входять наступнi пiдроздiли:
• управлiння бухгалтерського облiку
• управлiння казначейства
• фiнансово-аналiтичне управлiння
• вiддiл 1-С програмування
• управлiння iнформацiйних технологiй
• управлiння корпоративного фiнансування
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу фiнансового напряму:
• Управлiння бухгалтерського облiку - забезпечення своєчасної здачi бухгалтерської та
статистичної звiтностi товариства, безперебiйного проходження фiнансових потокiв.
• Управлiння казначейства - здiйснює управлiння та розподiл наявних фiнансових ресурсiв
товариства.
• Фiнансово-аналiтичне управлiння - аналiз ключових показникiв операцiйної, фiнансової та
iнвестицiйної дiяльностi товариства для прийняття управлiнських рiшень.
• Вiддiл 1-С програмування - розробка, тестування, супровiд i технiчна пiдтримка бухгалтерського
та управлiнського програмного забезпечення Товариства.
• Управлiння iнформацiйних технологiй - впровадження, розвиток та пiдтримка iснування
iнформацiйних технологiй у Товариствi.
• Управлiння корпоративного фiнансування - залучення матерiальних ресурсiв у товариство,
пошук найвигiднiших умов кредитування, супровiд укладення кредитних договорiв, контроль
своєчасностi погашення платежiв.
Комерцiйний напрям.
Метою дiяльностi комерцiйного напряму є: керiвництво господарською дiяльнiстю товариства в
областi збуту продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринку, транспортного обслуговування.
До складу комерцiйного напряму входять наступнi управлiння:
• вiддiл розвитку фiрмової мережi
• управлiння непрямих продажiв
• управлiння прямих продажiв Центрального регiону
• управлiння прямих продажiв Захiдного регiону
• управлiння непрямої логiстики
Основнi завдання управлiнь, що входять до складу комерцiйного напряму
• Вiддiл розвитку фiрмової мережi - забезпечення реалiзацiї стратегiї на розвиток фiрмової мережi.
• Управлiння непрямих продажiв - забезпечення реалiзацiї заморожених напiвфабрикатiв.
• Управлiння прямих продажiв Центрального регiону - забезпечення реалiзацiї та транспортування
продукцiї товариства.
• Управлiння прямих продажiв Захiдного регiону - забезпечення реалiзацiї продукцiї товариства.
• Управлiння непрямої логiстики - органiзацiя безперебiйного транспортно-логiстичного
обслуговування доставки заморожених напiвфабрикатiв.
• Управлiння продажiв стратегiчним клiєнтам - забезпечення реалiзацiї хлiбобулочних,
кондитерських виробiв та напiвфабрикатiв ключовим клiєнтам.
Операцiйний напрям.
Метою дiяльностi операцiйного напряму є: керiвництво господарською дiяльнiстю товариства в
областi матерiально-технiчного забезпечення, заготовки та зберiгання сировини, виготовлення
готового продукту.
До складу операцiйного напряму входять:

• управлiння постачання
• директор з виробництва
• вiддiл з управлiння системами якостi
• управлiння виробництва
• вiддiл пусконалагоджувальних робiт
• технiчний вiддiл
• служба охорони працi та цивiльного захисту
• вiддiл з соцiальних питань
• ВП Товариства
Основнi завдання пiдроздiлiв, що входять до складу операцiйної дирекцiї:
• Управлiння постачання - забезпечення виробничих пiдроздiлiв товариства необхiдними
сировинними ресурсами.
• Вiддiл управлiння системами якостi - забезпечення дотримання єдиної полiтики Товариства в
галузi управлiння системами якостi та безпечностi продукцiї.
• Управлiння виробництва - забезпечення безперебiйного та якiсного виробництва продукцiї
товариства.
• Вiддiл пусконалагоджувальних робiт - проведення пусконалагоджувальних робiт на обладнаннi
для роботи якого використовується паливо.
• Технiчний вiддiл - координацiя роботи технiчних служб ВП Товариства, органiзацiя,
реконструкцiї та технiчного переоснащення виробничих об'єктiв.
• Вiддiл з соцiальних питань - вiдповiдає за роботи, пов’язанi з страховою дiяльнiстю Товариства.
• Служба охорони працi - вiдповiдає за охорону працi на виробничих пiдроздiлах Товариства.
• Виробничi пiдроздiли. забезпечують безперебiйне виробництво якiсної та безпечної
хлiбобулочної, кондитерської, продукцiї її вiдвантаження та доставку до покупцiв.
До складу Товариства входять наступнi виробничi пiдроздiли:
1. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №5»
2. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №1»
3. Виробничий пiдроздiл «Цех кондитерських виробiв»
4. Виробничий пiдроздiл «Самбiрський хлiбокомбiнат»
5. Виробничий пiдроздiл «Вiнницяхлiб»
6. Виробничий пiдроздiл «Гайсинхлiб»
7. Виробничий пiдроздiл «Гайсинський КХП»
8. Виробничий пiдроздiл «Ярошенський КХП»
9. Виробничий пiдроздiл «Жовкiвський КХП»
10.Виробничий пiдроздiл «Явiрмлин»
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв за 2013 рiк:
1.Центральний офiс (Управлiння)
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 237.
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб:
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- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 7860.3;
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:3
2. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №5»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 598
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 2
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 17021.4
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:6
3. Виробничий пiдроздiл «Львiвський хлiбзавод №1»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 718
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 1
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 20839.7

- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:3
4. Виробничий пiдроздiл «Цех кондитерських виробiв»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 408
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 1
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 11440.6
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:0
5. Виробничий пiдроздiл «Самбiрський хлiбокомбiнат»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 176
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 2
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 3471.6
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:3
6. Виробничий пiдроздiл «Вiнницяхлiб»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 1014
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 8
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 28692.4
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:23
7. Виробничий пiдроздiл «Гайсинхлiб»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 246
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 2
-Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 5666.2
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:2
8. Виробничий пiдроздiл «Гайсинський КХП»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 50
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 9
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 1314.7
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:1
9. Виробничий пiдроздiл «Ярошенський КХП»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 19
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 1
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 465.1
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:0
10. Виробничий пiдроздiл «Жовкiвський КХП»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 3
- чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 1
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 26.2
- працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:2
11.Виробничий пiдроздiл «Явiрмлин»
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 54
-чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 1
- Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 1802.0
-працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2012р.:0
Всього:
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб: 3523
-чисельнiсть позаштатних працiвникiв (зовнiшнi сумiсники та працюючi за угодами ЦПХ), осiб: 39
-Фонд оплати працi за 2013р., тис.грн.: 98600.2
-працювало в умовах неповного робочого дня станом на грудень 2013р.:43
Протягом звiтного перiоду емiтент не став учасником нових обєднань пiдприємств та не припинив
свою участь у дiючих обєднаннях
Протягом звiтного перiоду - не проводилось.

Протягом звiтного перiоду - вiдсутнi.
Згiдно мiжгародних стандартiв бiхгалтерського облiку та звiтностi.
Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв
доходу в 2013 р. були: хлiб пшеничний, хлiб житньо-пшеничний, батони, кондитерськi та iншi
аналогiчнi вироби, замороженi напiвфабрикати.
Обсяг виробництва продукцiї емiтента у 2013 р. становив 90 684,50 тон, на суму 573 779,82 тис.
грн. без ПДВ.
Обсяг виручки, одержаної вiд реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку становив 553 662,12
тис. грн. без ПДВ. Середня цiна на продукцiю, яка реалiзовується на внутрiшньому ринку складала
6 341,90 грн./т без ПДВ.
На експорт було реалiзовано продукцiї на суму 3 597,3 тис. грн. Експорт склав 0,4 % вiд
загального обсягу продажiв.
У звiтному перiодi виготовлено новi зразки хлiбобулочних, кондитерських виробiв та
напiвфабрикатiв, якi надiйшли в реалiзацiю. З метою мiнiмiзацiї негативних впливiв ПАТ
"Концерн Хлiбпром" обрав стратегiю збiльшення частки виробництва i реалiзацiї продукцiї з
високим маржинальним доходом i продукцiї тривалого термiну зберiгання. Таким чином навiть за
умови зменшення обсягiв ринку стандартного хлiба, високорентабельна продукцiя покращених
сортiв дозволяє збiльшувати доходи, а не лише утримувати їх на незмiнному рiвнi.
Вплив сезонностi на дiяльнiсть пiдприємства полягає у змiнi структури продажу на користь тих чи
iнших видiв продукцiї.
У 2013 роцi з метою покращення майнового стану та результатiв господарської дiяльностi,
розвитку виробництва емiтентом було витрачено 11,9 млн. грн.
Основними напрямками освоєння цих коштiв були:
• iнвестицiї в модернiзацiю та оновлення iснуючих потужностей виробничих пiдроздiлiв,
оптимiзацiя iснуючих виробничих процесiв;
• оптимiзацiя роботи експедицiйного та транспортного вiддiлiв;
• придбання сучасної комп’ютерної та оргтехнiки, автоматизацiя.
Джерелами покриття цих iнвестицiй були кредитнi та власнi кошти емiтента.
Протягом року в рамках програми з модернiзацiї основними проектами стали – введення в дiю
нової модульної котельної установки, оновлення печей на лiнiях виробництва батона та булочних
виробiв, впровадження вертикального пакувального автомату, замiна тiстодiльника для
виробництва тостових хлiбiв та тiстодiльника-округлювача для виробництва булочної продукцiї.
Окремий напрямок для реалiзацiї ефективних iнвестицiйних проектiв в рамках великих
виробничих площадок – впровадження енергоощадних проектiв. Як їх приклад, можна назвати
нову котельну модульну установку вартiстю 755 тис.грн. Економiя газу пiсля переходу на нову
систему склала для пiдприємства 35 тис.грн. щомiсяця.
У 2014 роцi компанiя планує надалi проводити оптимiзацiю парку обладнання та впроваджувати
проекти пов’язанi з економiєю енергоресурсiв.
Протягом звiтного перiоду - вiдсутнi.
Переоцiнкi основних засобiв у звiтному перiодiне вiдбувалось.Змiн у структурi основних засобiв,
методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв не було.
Емiтент додержується вимог природоохоронного законодавства, а саме:

- своєчасно отримує лiмiт i дозвiл на утворення та знищення вiдходiв;
- має дiйсний дозвiл на викиди забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел викидiв;
- має дiйсний дозвiл на водопостачання та водовiдведення.
Правопорушення з охорони навколишнього середовища вiдсутнi.
З метою покращення екологiчної ситуацiї Товариство запроваджує енергоещаднi техногологiї.
Основним негативним фактором, який може вплинути на результати дiяльностi емiтента є
адмiнiстративне стримування державою цiн на хлiб та обмеження рентабельностi продукцiї.
Також негативний вплив чинять полiтична нестабiльнiсть i суттєвi коливання валютного курсу.
Вiдомостi вiдсутнi
Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власного капiталу, залучення кредитiв та
кредиторської заборгованостi.
Вiдомостi вiдсутнi
Стратегiя розвитку емiтента на наступний рiк передбачає орiєнтацiю на виробництво
високорентабельної продукцiї, а також продукцiї з тривалим термiном зберiгання. Це дозволить
полiпшити фiнансовi показники, краще здiйснювати планування виробництва за рахунок
можливостi працювати "на склад", а також розширювати ринки збуту, в т.ч. шляхом експорту
продукцiї за кордон. Надалi ПАТ "Концерн Хлiбпром" планує нарощувати обсяги виробництва
покращених сортiв хлiбобулочних виробiв, кондитерської продукцiї i напiвфабрикатiв (продукцiї з
тривалим термiном зберiгання).
Протягом звiтного перiоду - вiдсутнi
Вiдомостi вiдсутнi
2013 рiк ПАТ «Концерн Хлiбпром» завершив згiдно з консолiдованими даними з позитивним
фiнансовим результатом. Протягом звiтного перiоду «Концерн Хлiбпром» отримав 2,2 млн.грн
чистого прибутку, що на 16,2 млн. грн. бiльше за минулорiчний показник. В компанiї пояснюють,
що покращення результату досягнуто завдяки зростання частки високомаржинальних продуктiв у
структурi виробництва, оптимiзацiйнiй стратегiї щодо неефективних пiдроздiлiв, а також
скороченню кредитного навантаження.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

270239

241425

58204

37800

328443

279225

будівлі та споруди

137528

130658

44366

26724

181894

157382

машини та обладнання

92582

76460

6737

5699

99319

82159

транспортні засоби

23508

17909

6903

5287

30411

23196

інші

16621

16398

198

90

16819

16488

2. Невиробничого
призначення:

203

0

0

0

203

0

будівлі та споруди

203

0

0

0

203

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

270442

241425

58204

37800

328646

279225

Усього
Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів
(тис. грн)

186239

139739

Статутний капітал (тис. грн.)

163317

163317

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

163317

163317

Опис

Вартiсть чистих активiв емiтента розраховано за методикою згiдно МСФЗ

Висновок

Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу
вiдповiдає чинному законодавству

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

181157

X

X

X

83522

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

78870

X

X

Серiя Е

27.02.2011

34091

19.5

23.02.2016

Серiя F

28.02.2011

44779

19.5

24.05.2017

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

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

4652

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

730

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

228961

X

X

Усього зобов'язань

X

494370

X

X

Опис:

Кредити банку у тому числi:
МФК, кредит А, USD 26.06.2008 373 3,864 15.10.2014
МФК, кредит С , USD 28.08.2007 79930 4,864% 15.10.2016
Сбербанк Росiї (сублiмiт 2), USD 25.01.2013 12,00% 22.01.2015
Сбербанк Росiї (сублiмiт 3), USD 09.04.2012 57778 11,25% 06.03.2017
Сбербанк Росiї (сублiмiт 4), USD 09.04.2012 11,25% 06.03.2017
Петрокоммерц-Україна, USD 02.11.2012 3747 10,242% 01.11.2015
Унiкредит, EUR 29.10.2012 4797 10,186% 24.09.2017
НЕФКО 01.12.2010 966 6,00 % 15.08.2014
Фольксбанк, KU020642 26.06.2013 5000 17,00% 26.02.2014
Фольксбанк, KU000956 24.06.2010 261 18,5 06.06.2014
Фольксбанк, KU008343 24.02.2011 413 18,5 24.02.2014
ПУМБ 30.03.2011 392 18,5; 19,5 % 29.08.2014
ВТБ Банк 09.09.2011 27500 17,5; 20,0 % 31.07.2014

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
у відсотках до у натуральній
у відсотках до
у грошовій
у грошовій
формі
всієї
формі
всієї
формі
формі (тіс.
(фізична од.
виробленої
(фізична од.
реалізованої
(тис.грн.)
грн.)
вим.)
продукції
вим.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хлiбнi вироби

76 751,6

363959.6

63

74 243,3

367369.6

66

2

Булочнi вироби

5 431,0

52937.8

9

5 208,2

52402.6

9

3

Замороженi
напiвфабрикати

4 834,1

88327.9

15

4 644,6

77446.5

14

4

Кондитерськi та
iншi вироби

3 667,8

68554.5

12

3 539,0

60040.7

11

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Витрати сировини

47

2

Витрати енергоносiїв

9

3

Зарплата виробничого персоналу

10

4

Адмiнiстративнi та загальновиробничi
витрати

16

5

Витрати на логiстику та продажi

18

* 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

19.12.2013

19.12.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ »Аудит-Сервiс IНК»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

13659226
76018,м.Iв.Франкiвськ,вул..Б.Лепкого,буд.34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№0036 04.11.2010

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**

----

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВ »Аудит-Сервiс IНК»
13659226
76018,м.Iв.Франкiвськ,вул..Б.Лепкого,буд.34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

№0036 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

----

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
«АУДИТ - СЕРВIС IНК»
щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства «Концерн Хлiбпром»
станом на 31.12.2013 р.
Загальним зборам акцiонерiв ПАТ «Концерн Хлiбпром»
НКЦПФР
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Концерн Хлiбпром» (код ЄДРПОУ
05511001; мiсцезнаходження: юридична адреса: 79036, м. Львiв, вул. Хлiбна, буд. 2; дата державної реєстрацiї

12.07.1996 р. №110-Г), що додається, що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на
31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), рух грошових коштiв
(за прямим методом) та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також примiток та iншої пояснюючої
iнформацiї.
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi
змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та
доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi –
МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003
року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових
звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури
задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд
16.01.2003 р. (зi змiнами);
виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»);
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть»);
стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi
товариства».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудиторська перевiрка звiтностi показала, що в основному фiнансова звiтнiсть Товариства складена з врахуванням
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства, яка вiдбулася перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, оскiльки ця дата проведення iнвентаризацiї передувала аудиту, тому не маємо
пiдстав, щодо висловлення безумовно-позитивної думки щодо показникiв фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий

стан Товариства на 31.12.2013 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, згiдно з
вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики
Товариства.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що iснує невизначенiсть щодо
впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення №
1360 вiд 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)».
Загальна iнформацiя про Товариство
В результатi перевiрки встановлено:
Публiчне акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) є новим найменуванням
Вiдкритого акцiонерного товариства «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до вимог
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) було новим найменуванням
Вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвський хлiбзавод № 5” (iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ “Львiвський хлiбзавод № 5” (протокол № 1/03 вiд 23 травня 2003р.).
Вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвський хлiбзавод № 5” засновано (створено) згiдно наказiв Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 24 червня 1996 р. №1535 i 10 липня 1996 р.
№1783 шляхом перетворення державного пiдприємства “Львiвський хлiбзавод №5” у вiдкрите акцiонерне товариство
вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому
комплексi” вiд 17 травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстрацiйною Палатою Департаменту
економiчної полiтики та ресурсiв Львiвського мiськвиконкому, номер запису 110-Г.
Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 28.09.2012р. (Протокол №02/12) та
зареєстрована державним реєстратором 17.10.2012р.№ 14151050018001974.
Основною дiяльнiстю Товариства є виробництво та реалiзацiя хлiба.
Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi» вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з врахуванням вимог нормативних документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом №б/н вiд 03 сiчня 2013 р. визначено сукупнiсть принципiв,
методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi.
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних
iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено i пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть
даних окремих форм звiтностi один до одного.
Бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть складена згiдно вимог МСФЗ.
Власний капiтал та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Оголошений статутний капiтал Товариства складає 163316500 грн. (Сто шiстдесят три мiльйони триста шiстнадцять
тисяч п’ятсот гривень). Станом на 31.12.2013 р. сплачений повнiстю.
Товариством розмiщено 16 331 650 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
Резервний капiтал станом на 31.12.2013р. Товариством не сформовано.
За результатами господарської дiяльностi у 2013 р. Товариством отримано прибутки у сумi 6173 тис. грн. Сума
непокритих збиткiв станом 31.12.2013 р. – 73471 тис. грн.
Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013р. складає 186239 тис. грн., що бiльше статутного капiталу i вiдповiдає
вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його
структури та призначення.
Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Значний правочин – правочин, учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є
його предметом, (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй) становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. До таких правочинiв в Товариствi вiдносяться
правочини на суму бiльше 65663 тис. грн. Перевiркою пiдтверджується наявнiсть i виконання Товариством значних
право чинiв протягом звiтного перiоду. Ми можемо зробити висновок про дотримання Товариством вимог
законодавства щодо виконання значних правочинiв та їх облiку.
Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю i аудиту

Згiдно статуту органами управлiння Товариством є:
Органи управлiння:
? Загальнi збори акцiонерiв;
? Наглядова рада Товариства;
? Генеральний директор Товариства
Органи контролю:
? Ревiзiйна комiсiя.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання
та проведення Загальних Зборiв, а також прийняття ними рiшень визначенi в Положеннi «Про Загальнi збори ПАТ
«Концерн Хлiбпром» (нова редакцiя затверджена Загальними зборами вiд 28.09.2012 р., Протокол №02/12).
В перервi мiж проведенням Загальних зборiв органом, який представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює
дiяльнiсть товариства, є Наглядова Рада Товариства. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування
та органiзацiю роботи Наглядової ради, а також права, обов’язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначенi
в Положеннi «Про Наглядову раду ПАТ «Концерн Хлiбпром» (нова редакцiя затверджена Загальними зборами вiд
28.09.2012 р., Протокол №02/12).
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор.
Правовий статус, права, обов’язки та вiдповiдальнiсть, порядок призначення та органiзацiю роботи Генерального
директора визначенi в Положеннi «Про Генерального директора ПАТ «Концерн Хлiбпром» (нова редакцiя
затверджена Загальними зборами вiд 28.09.2012 р., Протокол №02/12). Генеральний директор Товариства пiдзвiтний в
своїй дiяльностi Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка щорiчно звiтує перед
Загальними Зборами. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiю роботи
Ревiзiйної комiсiї, а також права, обов’язки та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi в Положеннi «Про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Концерн Хлiбпром» (нова редакцiя затверджена Загальними зборами вiд 28.09.2012 р.,
Протокол №02/12).
Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена.
В Товариствi iснує система внутрiшнього контролю, так як практично всi господарськi операцiї контролюються
бухгалтерiєю, Правлiнням та iншими посадовими особами.
Через об’єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує ризик виникнення
помилок та порушень, якi можуть залишатися невиявленими. Для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi
Товариства загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Товариства, якi могли
б негативно вплинути на можливiсть Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати i вiдображати у звiтностi
бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань
керiвництва.
Аудитори вважають, що система корпоративного управлiння Товариства є достатньо дiєвою та вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.
Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення
операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i
документи як достовiрнi.
Однак, аудитори, з певною часткою професiйного скептицизму, мають думку, що пiсля перевiрки можуть виникнути
обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилки.
Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
Загальний висновок
Ми вважаємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших
обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з
питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства на 31.12.2013р. вiдповiдають даним
синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його
фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi
процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013р.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Концерн Хлiбром», за винятком впливу питання, викладеного у
пояснювальному параграфi вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового
положення Товариства станом на 31.12.2013 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2013
рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i
фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
? Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК»

? Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської
палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015р.
? Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ вiд 26.11.2009 №208/6.
? Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
? Телефон: (0342) 75-05-01,
? Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 20 лютого 2014 р. №50.
Аудит проведено в перiод з 20 лютого по 15 квiтня 2014 р.
15 квiтня 2014р.
Директор по аудиту
(сертифiкат А 000023
продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012 №261/2) ___________В.К.Орлова

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

2

1

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
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):

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

15

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)
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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

Так

Інше (запишіть)

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): фiзична дiєздатна особа

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (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)

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

так, 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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть):

X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 28.09.2012 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
на власному веб-сайтi
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
Iнформацiя щодо недотримання кодексу корпоративного управлiння вiдсутня.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05511001

за КОАТУУ

05511001

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.71

3562

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
79035 м.Львiв,Сихiвський
район,вул.Хлiбна,2

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 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

Нематеріальні активи:

1000

1181

1165

0

первісна вартість

1001

2969

3248

0

накопичена амортизація

1002

1788

2083

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

5168

9265

0

Основні засоби:

1010

265748

238157

0

первісна вартість

1011

388985

380728

0

знос

1012

123237

142571

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

4694

3268

0

первісна вартість

1016

5488

4120

0

знос

1017

794

852

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

108210

137191

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

26954

26954

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

411955

416000

0

Запаси

1100

107469

107029

0

Виробничі запаси

1101

43484

32154

0

Незавершене виробництво

1102

2562

4074

0

Готова продукція

1103

1316

2752

0

Товари

1104

60107

68049

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

64763

108043

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

31047

6242

0

з бюджетом

1135

1630

908

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

164

164

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

23322

31490

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

1199

1199

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

6407

6735

0

Готівка

1166

229

266

0

Рахунки в банках

1167

2160

3812

0

Витрати майбутніх періодів

1170

632

548

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

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

8089

2415

0

Усього за розділом II

1195

244558

264609

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

116

0

0

Баланс

1300

656629

680609

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

163317

163317

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

66488

65018

0

Додатковий капітал

1410

2832

31375

0

Емісійний дохід

1411

1509

5509

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-88898

-73741

0

Неоплачений капітал

1425

( 4000 )

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

139739

186239

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

149487

122844

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

44493

30606

0

Довгострокові забезпечення

1520

8023

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

202003

153450

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

8879

4652

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

97935

137439

0

за товари, роботи, послуги

1615

86907

132171

0

за розрахунками з бюджетом

1620

811

730

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2141

1919

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4613

4392

0

за одержаними авансами

1635

56101

27974

0

за розрахунками з учасниками

1640

6

6

0

із внутрішніх розрахунків

1645

19480

10770

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

8214

10044

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

29800

10823

0

Усього за розділом IІІ

1695

314887

340920

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

656629

680609

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гаврилюк К.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

777777

780939

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

( 587721 )

( 592113 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

190056

188826

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

18220

16850

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

( 35365 )

( 33349 )

Витрати на збут

2150

( 107558 )

( 120983 )

Інші операційні витрати

2180

( 18810 )

( 20738 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

46543

30606

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

557

1021

Інші фінансові доходи

2220

2238

2882

Інші доходи

2240

390

10066

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 38674 )

( 43745 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 3977 )

( 626 )

Інші витрати

2270

( 904 )

( 11541 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

6173

0

збиток

2295

(0)

( 11337 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

6173

0

збиток

2355

(0)

( 11337 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

-12113

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

32327

-167

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

32327

-12280

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

32327

-12280

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

38500

-23617

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

304927

346711

Витрати на оплату праці

2505

102643

97832

Відрахування на соціальні заходи

2510

36694

35436

Амортизація

2515

25612

26412

Інші операційні витрати

2520

29602

48118

Разом

2550

499478

554509

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

16331650000

15940417123

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

16331650000

15940417123

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0001

-0.001

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.0001

-0.001

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гаврилюк К.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

870607

1009962

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

2641

2285

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

2

4

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

236

46531

Надходження від повернення авансів

3020

42436

45835

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

159

853

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

124

11

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

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

2917

2296

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2917 )

( 2296 )

Праці

3105

( 83183 )

( 81449 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 40568 )

( 38822 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 21514 )

( 19607 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(3)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 5648 )

( 4262 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 15866 )

( 15342 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 784 )

( 20363 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 69027 )

( 90611 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 642 )

( 128 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 18528 )

( 11586 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

41886

142349

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

7410

необоротних активів

3205

12660

8137

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

195

2612

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 4616 )

( 13060 )

необоротних активів

3260

( 8161 )

( 14429 )

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

( 115 )

( 421 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-37

-9751

Надходження від:
Власного капіталу

3300

8000

435

Отримання позик

3305

197762

144008

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

55478

23382

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

223796

189327

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 36615 )

( 39990 )

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 42350 )

( 76487 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-41521

-137979

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

328

-5381

Залишок коштів на початок року

3405

6407

11788

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

6735

6407

Примітки

Звiт складено за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi

Керівник

Аверченко В.А.

Головний бухгалтер

Гаврилюк К.М..

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн
Хлiбпром"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05511001

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром"

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05511001

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

163317

66488

2832

0

-88898

4000

0

139739

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

163317

66488

2832

0

-88898

4000

0

139739

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

6173

0

0

6173

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-1470

24543

0

9254

0

0

32327

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

-1470

24543

0

9254

0

0

32327

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

4000

0

0

4000

0

8000

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-1470

28543

0

15427

4000

0

46500

Залишок на
кінець року

4300

163317

65018

31375

0

-73471

0

0

186239
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Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Концерн Хлiбпром»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» розташоване за адресою: 79036, м. Львiв,
вул. Хлiбна, 2 .
Код пiдприємства за ЄДРПОУ – 05511001
Публiчне акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) є новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код
05511001) вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Концерн Хлiбпром» (iдентифiкацiйний код 05511001) було
новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства “Львiвський хлiбзавод № 5”
(iдентифiкацiйний код 05511001) вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
“Львiвський хлiбзавод № 5” (протокол № 1/03 вiд 23 травня 2003р.).
Вiдкрите акцiонерне товариство “Львiвський хлiбзавод № 5” засновано (створено) згiдно наказiв
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 24 червня
1996 р. №1535 i 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного пiдприємства
“Львiвський хлiбзавод №5” у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету
Мiнiстрiв України “Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi” вiд 17
травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстрацiйною Палатою
Департаменту економiчної полiтики та ресурсiв Львiвського мiськвиконкому, № запису 110-Г.
Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 28.09.2012р. (Протокол
№02/12) та зареєстрована державним реєстратором 17.10.2012р.№ 14151050018001974.
Основною дiяльнiстю Товариства є виробництво та реалiзацiя хлiба та хлiбобулочних виробiв в
Українi. В 2013 роцi Товариством реалiзовано продукцiї на загальну суму – 777777тис.грн.
Видами дiяльностi Товариства згiдно КВЕД є:
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв;
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
10.72 Виробництво сухарiв сухого печива;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування
46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та
молюсками
47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими
виробами в спецiалiзованих магазинах
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi. Звiт про вiдповiднiсть
МСФЗ»
Дана фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю виключно ПАТ «Концерн Хлiбпром» i не є консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена з використанням облiкових

полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в
дiючiй редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з
МСФЗ) станом на 31.12.2013 року.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю окрiм
статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв..
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Товариство повинне застосовувати МСФЗ, якi є чинними для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня
2013 року.
Дата звiтностi – 31 грудня 2013 року за перiод, що почався 01 сiчня i закiнчився 31 грудня 2013
року.
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена Загальними зборами акцiонерiв 16 квiтня 2014року.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не
були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3.
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законi України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України,
нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку (П(с)БО), МСБО та МСФЗ.
Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом №б/н вiд 03 сiчня 2013 р.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати
руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах
бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення
- превалювання сутностi над формою
- автономнiсть
- обачнiсть
- безперервнiсть
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат
- послiдовнiсть
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не
переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на
наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до
вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть,
покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною
собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених
за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання
– за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Визнання та оцiнка активiв в Товариствi
Основнi засоби – необоротнi активи, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн використання
бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, яка складається з цiни

придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для
використання за призначенням. Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть
основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя,
модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються
майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. Накопичена
амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта основних засобiв
таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для
визначення ринкової вартостi об’єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а
саме: витратний, дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку оцiнювача є
найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об’єкта основних засобiв.
Нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю (первiсною вартiстю), яка складається з цiни
придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для
використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму
витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей
та строку використання. Пiд час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю.
Iншi необоротнi матерiальнi активи - необоротнi активи, вартiсть яких становить до 2500 грн. i
термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю детальнiше див.
Примiтку 1.2.2.2.
Цiннi папери в портфелi Товариства на продаж - iншi цiннi папери, якi утримуються протягом
невизначеного строку, з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть
яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за розрахунковою
справедливою вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю.
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу
обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi.
Iншi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю.
Запаси матерiальних цiнностей - господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi
предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю,
включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом
вiдшкодовуються Товариству). Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами
Товариства, визнається їх собiвартiсть. Протягом 2013 року малоцiнними та швидкозношуваними
предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року.
Запаси - активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської
дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – грошi в касi та на рахунках в Банках.
Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх
виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в валютi України. Облiк доходiв
здiйснюється на пiдставi договорiв та цiн на продукцiю встановлених Товариством.
Витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводять до зменшення
власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу

власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд
дати сплати грошових коштiв.
Облiк витрат, що були понесенi в зв’язку з виготовленням продукцiї, виконанням робiт, наданням
послуг вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої продукцiї, товарiв, робiт,
послуг. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у
складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi, нарахування таких витрат
здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць.
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
Дана фiнансова звiтнiсть не є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю.
П. 10. МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» визначено:
«10. Материнське пiдприємство не зобов'язане подавати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо:
а) це материнське пiдприємство саме є дочiрнiм пiдприємством, яке перебуває в повнiй або в
частковiй власностi iншого суб'єкта господарювання, i його iншi власники (у тому числi й тi, хто
за iнших обставин не має права голосу) були поiнформованi й не мають заперечень щодо того, що
таке материнське пiдприємство не подає консолiдованої фiнансової звiтностi;»
Дана фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Концерн Хлiбпром».
Iнвестицiї у дочiрнi, спiльно контрольованi пiдприємства облiковуються пiдприємством за
собiвартiстю.
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв»
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка
складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу,
наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з
придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок
окремих статей активiв та зобов’язань:
- Активи i зобов’язання облiковуються прiоритетне за вартiстю їх придбання чи виникнення (за
первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю
сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Протягом 2013 року по фiнансовi iнструменти вiдображалися за собiвартiстю.
Примiтка 1.2.2.3 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж»
В портфелi Товариства на продаж облiковуються акцiї за розрахунковою собiвартiстю.
Аналiтичний облiк акцiй за балансовими рахунками групи 14 ведеться в розрiзi їх емiтентiв.
Вiдповiдно до нормативно-правових актiв, Товариство не формує резерв пiд вищенаведенi
вкладення в акцiї.
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення»
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами та фiксованими строками
погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Товариство має намiр та
можливiсть утримувати їх до строку погашення. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2013р
Товариство не мало iнвестицiй, утримуваних до погашення.
Примiтка 1.2.2.5 «Основнi засоби»
Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог М(с)БО
16 “Основнi засоби ”. Основними засобами вважаються активи, якi Товариства придбає з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть
яких перевищує 2500грн.
Придбанi основнi засоби облiковуються за собiвартiстю (первiсною вартiстю). В процесi
експлуатацiї вартiсть основних засобiв може коригуватись на суми переоцiнки основних засобiв
до ринкових цiн.

Одиницею облiку основних засобiв рахується окремий об’єкт.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i
термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової
вартостi об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до нуля.
Дiапазон строкiв корисного використання включає:
Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Земельнi дiлянки ---Будiвлi 20-70
Споруди 15-30
Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5 -10
Комп’ютерна технiка 2 - 4
Транспортнi засоби 5 - 10
Iнструменти, прилади, iнвентар 4 - 5
Необоротнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 2500 грн.
вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiя МНМА
нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50% вiдсоткiв його вартостi i 50%
зносу в момент виведення з експлуатацiї.
Протягом звiтного року Товариства не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного
використання.
Товариством прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв не проводити за
недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою (балансовою) вартiстю.
Примiтка 1.2.2.6 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї »
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю,
модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення,
придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних
активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються
пiдприємством..
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання,
створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату
балансу не вiдбулося.
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї.
Оцiночний строк служби основних засобiв вiдповiдає звичайному строку служби прийнятому в
Товариствi для будiвель.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюють тодi i тiльки тодi, коли
вiдбувається змiна у характерi використання нерухомостi. Переведення мiж категорiями об’єктiв
нерухомостi, що займаються власником, та iнвестицiйною нерухомiстю не змiнюють балансової
вартостi переведеної нерухомостi i не змiнюють її собiвартостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть списується при вибуттi або в разi, якщо вона виведена з експлуатацiї, та
вiд її вибуття не очiкується отримання економiчних вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистими
надходженнями i балансовою вартiстю активу визнається у консолiдованому звiтi про сукупний
дохiд за перiод, в якому було припинено визнання активу.
Примiтка 1.2.2.8 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi
активи». Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за собiвартiстю (первiсною вартiстю).
Формування первiсної вартостi НА залежить вiд способу надходження. Строк корисного
використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА
активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного

використання. Основними показниками, якi враховуються при нарахуваннi амортизацiї НА є:
- термiн корисного використання об’єкта НА ,
- лiквiдацiйна вартiсть об’єкта НА
- метод амортизацiї.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть НА прирiвнюється до нуля.
Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. НА з нульовою залишковою
вартiстю значаться в облiку доти, доки iснує можливiсть отримувати економiчнi вигоди вiд їх
використання.
Примiтка 1.2.2.9 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття»
У 2013 роцi Товариство здiйснювало переведення основних засобiв до активiв групи вибуття.
Примiтка 1.2.2.10 «Припинена дiяльнiсть»
Товариство не здiйснювало припинення дiяльностi.
Примiтка 1.2.2.11 «Податок на прибуток»
Оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у розмiрi – 19 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здiйснювалося Товариством вiдповiдно до вимог МСБО та МСФЗ.
Примiтка 1.2.2.12 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв»
Порядок придбання та викупу Товариством власних акцiй встановлюється вiдповiдно до чинного
законодавства та врегульовується Статутом.
Товариство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за рахунок сум, що
перевищують статутний капiтал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такi акцiї повиннi
бути реалiзованi у строк до одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також
голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування
придбаних Товариством власних акцiй.
Протягом звiтного року викуп акцiй у акцiонерiв Товариство не здiйснювало. Станом на 31 грудня
2013 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має.
Примiтка 1.2.2.13 «Зобов’язання i резерви»
Облiк зобов’язань ведеться вiдповiдно МСБО та МСФЗ.
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу
ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу
звiтного перiоду.
Зобов'язання яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати
як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять
мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього
зобов'язання на довгострокове.
Резерви це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу.
Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного зобов'язання, на
основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики i невизначеностi, пов'язанi з
цим зобов'язанням.
Примiтка 1.2.2.14 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-якi транзакцiйнi
витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного доходу за вирахуванням пiльг з
податку на прибуток.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за
рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх
перiодi.
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до
складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.

Примiтка 1.2.2.15 «Доходи та витрати»
Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно
визначений.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її
учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства
України.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i
витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в
бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариством iншими
сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному
перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку
користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання
процентiв є iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв
(витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання)
послуги, реалiзацiї продукцiї..
У результатi операцiйної дiяльностi в Товариства виникають такi доходи i витрати:
- доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг.
- процентнi доходи i витрати;
- дохiд у виглядi дивiдендiв;
- доходи вiд повернення ранiше списаних активiв;
- iншi операцiйнi доходи i витрати;
- загальнi адмiнiстративнi витрати;
- витрати на формування спецiальних резервiв Товариства;
- податок на прибуток.
Визнанi Товариством доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням
принципу нарахування та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Товариством облiковою полiтикою.
Доходи i витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класiв 7, 9.
Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються наростаючим пiдсумком за квартал та в
кiнцi звiтного перiоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 " Нерозподiленi прибутки
(непокритi збитки)”.
Примiтка 1.2.2.16 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках,
передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у
бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської
заборгованостей рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2013 роцi не проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської
заборгованостi .
Примiтка 1.2.2.17 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди. Там, де Товариство є
орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй
основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i
страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як
доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне
обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя
наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.18 «Запаси»
Запаси оцiнюють Товариством за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть
реалiзацiї.
До собiвартостi запасiв включаються всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати,

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у
теперiшнiй стан.
Матерiальнi активи з очiкуваним термiном використання до 1 року вважаються малоцiнними та
швидкозношуваними предметами (МШП), якi не амортизуються, їх вартiсть вiдноситься на
операцiйнi витрати Товариства.
Зазвичай, витрати взаємозамiнних одиниць визначаються, використовуючи формулу ФIФО. Чиста
реалiзацiйна вартiсть являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної дiяльностi за
вирахуванням витрат з продажу.
Примiтка 1.2.2.19 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2013 року Товариство не вносило суттєвих змiн до облiкової полiтики та не здiйснювала
коригування суттєвих помилок.
Примiтка 1.2.2.20 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи
вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та
оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi
невикористаних прав.
Товариство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв
якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного
зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в
тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 1.2.2.21 «Iноземна валюта»
Облiк операцiй в iноземнiй валютi здiйснюється таким чином:
На кожну дату балансу:
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням валютного курсу на дату
балансу;
б) немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу
пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення
операцiї;
в) немонетарнi статтi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за валютним
курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
8. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату
здiйснення господарської операцiї та на дату балансу.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей
про операцiйну дiяльнiсть вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Курсовi рiзницi вiд перерахунку монетарних статей про iнвестицiйну i фiнансову дiяльнiсть
вiдображаються у складi iнших доходiв (витрат), за винятком наступних курсових рiзниць: курсовi
рiзницi, якi виникають щодо фiнансових iнвестицiй в господарськi одиницi за межами України,
вiдображаються у складi iншого додаткового капiталу. Вiд'ємна сума курсової рiзницi
вираховується iз суми iншого додаткового капiталу, залишок наводиться зi знаком "мiнус".
Примiтка 1.2.2.22 «Об’єднання бiзнесу i гудвiл»
Об’єднання бiзнесу облiковується з використанням методу придбання. Вартiсть придбання
оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i
неконтрольної частки участi у компанiї, що придбавається. Для кожної угоди з об'єднання бiзнесу
придбаваюча сторона оцiнює неконтрольну частку участi у компанiї, що придбавається, або за
справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах компанiї,
що придбавається. Вартiсть придбання вiдноситься на витрати i включається до складу
адмiнiстративних витрат.
Гудвiл первiсно оцiнюється за собiвартiстю, яка є сумою перевищення переданої винагороди та
неконтрольної частки участi над чистими придбаними iдентифiкованими активами i прийнятими
зобов’язаннями. Якщо ця винагорода є меншою за справедливу вартiсть чистих активiв
придбаного дочiрнього пiдприємства, рiзниця визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля первiсного визнання гудвiл оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi. З метою оцiнки зменшення корисностi гудвiл, що виникає при

придбаннi, розподiляється на дату придбання за конкретними активами чи групами активiв, що
генерують грошовi потоки, вiд яких очiкується користь внаслiдок синергiчного впливу об’єднання
бiзнесу, незалежно вiд того, чи пов’язанi з цими групами активiв iншi активи або зобов’язання
Товариства.
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки
невизначеностi»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо
визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у
застосуваннi облiкової полiтики Товариства, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть.
Визнання вiдстрочених податкових активiв.
Мiра, в якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi
майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого вiдстроченi податковi активи
можуть бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або
економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових аспектах.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Протягом 2013 року тривало уповiльнення зростання свiтової економiки, викликане насамперед
низькими результатами полiтики стимулювання економiчної активностi розвиненими країнами
свiту.
Тривало зменшення iнфляцiйного тиску. За даними Державної служби статистики України рiвень
iнфляцiї за 2013 рiк склав 100,5%.
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в
якому слiд читати стандарти.
Публiчне акцiонерне товариство “Концерн Хлiбпром” повинне застосовувати МСФЗ, якi є
чинними для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2013 р.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти,
поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули чинностi i не були прийнятi
Товариством достроково.
Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики
Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. Iнформацiя
щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають вiдношення до
фiнансової звiтностi Товариства, представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї
були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9)
Рада МСБО має на метi замiнити МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» в
повному обсязi. МСФЗ 9 видається в кiлька етапiв. На сьогоднiшнiй день роздiли, присвяченi
визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню визнання фiнансових активiв та зобов'язань,
були виданi. Цi глави наберуть чинностi для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року.
Подальшi роздiли, присвяченi методологiї знецiнення та облiку хеджування перебувають у стадiї
розробки. Керiвництво Товариства ще не може належно оцiнити вплив нового стандарту на
консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. Тим не менш, вони не очiкують прийняття МСФЗ
9, доки всi її глави не будуть опублiкованi, i вони зможуть всебiчно оцiнити вплив усiх змiн.
Стандарти по Консолiдацiї
Пакет стандартiв по Консолiдацiї набирає чинностi для перiодiв з початку або пiсля 1 сiчня 2013
року. Iнформацiя щодо нових стандартiв представлена нижче. Керiвництву Товариства ще
належить оцiнити вплив нових i переглянутих стандартiв на консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Товариства.
МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть (МСФЗ 10)
МСФЗ 10 замiнює МСБО 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» (МСБО 27) та ПКТ 12
«Консолiдацiя – суб’єкти господарювання спецiального призначення». Було переглянуто
визначення контролю разом з супроводжуючим керiвництвом для визначення частки в дочiрнiй
компанiї. Тим не менш вимоги та механiзми консолiдацiї та облiку будь-яких неконтрольованих
вiдсоткiв i змiни в управлiннi залишилися незмiнними.

МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть (МСФЗ 11)
МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Участь у спiльних пiдприємствах» (МСБО 31). Це вирiвнює облiк
прав та обов'язкiв iнвесторiв в рамках спiльної угоди. Крiм того, пункт МСБО 31 про
використання пропорцiйної консолiдацiї для спiльних пiдприємств було скасовано. МСФЗ 11
вимагає тепер використання методу участi, який в даний час використовується для iнвестицiй в
асоцiйованi
Примiтка 4. «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. Товариство вперше застосувало Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) при пiдготовцi фiнансової звiтностi. Вплив на
вiдображення власного капiталу, загального сукупного доходу i руху грошових коштiв,
представлено в цьому роздiлi, внаслiдок переходу на МСФЗ, що пояснюється в примiтках та
супроводжуючих таблицях .
Примiтка 5. «Нематерiальнi активи (р.1000-1002 Баланс«Звiт про фiнансовий стан»)»
Нематерiальнi активи НА вiдображено за собiвартiстю
В складi нематерiальних активiв (НА) облiковуються такi групи об’єктiв:
- права на користування майном;
- програмне забезпечення;
Для групи НА «Права на користування майном» - термiн корисного використання обмежується
договором;
для групи «Програмнi продукти» визначено строк корисного використання – до10 рокiв;
метод нарахування амортизацiї для обох груп – прямолiнiйний;
Балансову вартiсть НА, суму нарахованої амортизацiї, надходження НА за рiк, вартiсть (НА) на
кiнець року наведено в таблицi 1.
Нарахована амортизацiя включена до складу адмiнiстративних витрат в сумi у 2012р-337тис.грн. i
до складу витрати на збут в сумi – 45 тис.грн, у 2013р. - адмiн. 350 тис. грн збут-27 тис.грн
В поточному перiодi Товариство не здiйснювало внутрiшнiх розробок власних нематерiальних
активiв, не проводило їх переоцiнок, перерахунку корисностi об’єктiв, не класифiкувало
нематерiальнi активи як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи.

Таблиця 1 (тис.грн.)
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк
Нараховано аморти-зацiї за рiк Залишок на кiнець року
Собiвартiсть Накопичена аморти-зацiя Собiвартiсть Нако-пичена аморти-зацiя Собiвартiсть
Накопичена аморти-зацiя
123456789
Права користування майном 3 3 8 8 11 11
Програмнi продукти 2966 1785 362 91 82 369 3237 2072
Разом за 2013 рiк 2969 1788 370 91 82 377
3248 2083
Примiтка 6 . «Основнi засоби (р.1010-1012 Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Усi аспекти облiкової полiтики основних засобiв описано в Примiтцi 1.2
Вiдомостi щодо руху основних в 2013 роках наведено в таблицi 2.
В поточному перiодi Товариство не проводило перерахунку корисностi об’єктiв.
Станом на 31.12.2013 року :
- вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (первiсна вартiсть) 74320 тис.грн.
- залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) 19836 тис.грн.
- вартiсть основних засобiв, призначених для продажу - вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 37800 тис.грн
- вартiсть основних засобiв переданих в операцiйну оренду 8467 тис.грн.
В звiтi про фiнансовий стан (балансi)- вiдображено iнформацiю вiдносно основних засобiв

виробничого характеру. Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.
Примiтка 7 . «Iнвестицiйна нерухомiсть (р. 1015-1017 Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Рух за статтями iнвестицiйної нерухомостi був таким:
Собiвартiсть Накопичена амортизацiя Залишкова
вартiсть
31 грудня 2011 р. 18591 (1969) 16622
Переведення з категорiї нерухомостi, зайнятої власником 1555 (338) 1217
Вибуття (5658) 1801 (3857)
Уцiнка (9000) (9000)
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк - (288) (288)
31 грудня 2012 р. 5488 (794) 4694
Собiвартiсть Накопичена амортизацiя Залишкова
вартiсть
Переведення з категорiї нерухомостi, зайнятої власником 227 (1) 226
Вибуття (1595) 122 (1473)
Уцiнка
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк - (179) (179)
31 грудня 2013 р. 4120 (852) 3268
Станом на 31 грудня 2011 до складу iнвестицiйної нерухомостi входила мережа магазинiв
роздрiбної торгiвлi у кiлькох областях України та виробничi будiвлi, якi утримувалися для
отримання доходу вiд оренди.
1 липня 2008 р., пiсля вибуття ДП «Хлiбна хата» магазини роздрiбної торгiвлi були
перекласифiкованi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до категорiї iнвестицiйної
нерухомостi. З цього моменту iнвестицiйна нерухомiсть надавалася в оренду за договорами
операцiйної оренди.
В 2012 роцi в зв’язку з продажем основних засобiв проведено уцiнку iнвестицiйної нерухомостi на
загальну суму 9000 тис. грн.
В 2013 роцi вiдбулось вибуття iнвестицiйної нерухомостi на 1595 тис. грн.
Таблиця 2, (тис. грн.)
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +,
уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення корисностi Iншi змiни
за рiк (рекласифiкацiя i перенесення до iнвестицiйної нерухомостi) Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2013
Земельнi дiлянки 13828 13828 0
Iнвестицiйна нерухомiсть 5488 794 227 1595 123 180 1 4120 852
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 160289 27252 92 2626 746 3860 38 37 157793 30403
Машини та обладнання 165804 73222 2864 7740 3424 14670 -39 -39 160889 84429
Транспортнi засоби 40235 16727 217 1498 1076 5394 38954 21046
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3836 2285 391 160 133 665 4067 2817
Бiблiотечнi фонди 2 2 2 2
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 4991 3749 544 338 338 466 5197 38777
Разом 394473 124031 4335 0 13959 5842 25235 0 -1 -1 384848 143423

Примiтка 8 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2013 роцi наведено в таблицi 3.
Таблиця 3, (тис.грн.)
Капiтальнi iнвестицiї 2013
Капiтальне будiвництво
Придбання (виготовлення) основних засобiв 3760
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 545
Придбання (створення) нематерiальних активiв 370
Разом 4675
Примiтка 9. Зменшення корисностi гудвiлу
Гудвiл, придбаний у результатi об’єднання бiзнесу в 2008 роцi, був вiдрахований на користь ВАТ
«Львiвський хлiбокомбiнат», визначеного як окремий пiдроздiл, що генерує грошовi потоки.
В результатi тестування на предмет зменшення корисностi жодних збиткiв вiд зменшення
корисностi виявлено не було.
Примiтка10.«Фiнансовi iнвестицiї»(р.1030,1160 Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)
Протягом 2013 року в Товариствi облiковувалися вклади в дочiрнi пiдприємства i поточнi
фiнансовi iнвестицiї.
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. До таких iнвестицiй
належать iнвестицiї в:
Частка власностi 2013 р. Частка власностi 2012 р.
ТОВ “Явiр-Млин” 100% 99%
ДП “Ресурсна компанiя” ВАТ “Концерн Хлiбпром” 100% 100%
ДП “Вiнницяхлiб” ВАТ “Концерн Хлiбпром” продано 100%
ВАТ «Вiнницяхлiб» 87,77%% 87,77%
Станом на 31.12.2013 року фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображенi в балансi
Товариства за справедливою вартiстю на загальну суму – 137191 тис.грн. В тому числi доходи вiд
участi в капiталi за 2013 рiк становили – 557тис.грн., втрати вiд участi в капiталi – 904 тис.грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю. Рух поточних фiнансових iнвестицiй
наведено нижче:
Сума, тис.грн.
31 грудня 2011 р. 7941
Вибуття фiнансових iнвестицiй(векселi) (7742)
Придбання фiнансових iнвестицiй (акцiї ВАТ «Завод Радар») 1000
31 грудня 2012 р.
31 грудня 2013р 1199
1199
Примiтка 11. «Запаси (р. 1100-1104, Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
В рядках 1100-1104 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) облiковуються запаси Товариств.
Класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2012 та 31.12.2013 року наведено в таблицi 4. Запаси
призначенi для використання у виробничому процесi, та iншiй господарськiй дiяльностi
Товариства.
Таблиця 4 (тис. грн.)
Найменування показника Метод оцiнки На 31.12.2012р. На 31.12.2013
1234
Сировина i матерiали за собiвартiстю 38762 27356
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби за собiвартiстю 6 1
Паливо за собiвартiстю 385 235
Тара i тарнi матерiали за собiвартiстю 2233 2190
Будiвельнi матерiали за собiвартiстю 154 198
Запаснi частини за собiвартiстю 1524 1730

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети за собiвартiстю 420 444
Незавершене виробництво за собiвартiстю 2562 4074
Готова продукцiя за собiвартiстю 1316 2752
Товари за собiвартiстю, (товари якi перебувають у роздрiбнiй торгiвлi за цiною продажу) 60107
68049
Разом 107469 107029
Сума списаної на витрати сировини у 2013 роцi склала 304 927тис. грн. (2012 р.: 346711 тис. грн.) i
вiдображена в складi собiвартостi реалiзованої продукцiї i iнших операцiйних. витратах.
Станом на 31 грудня 2012 р. запаси балансовою вартiстю 22095,1 тис. грн. були наданi в якостi
забезпечення за процентними кредитами та позиками Пiдприємства. Станом на 31.12.2013 року 33115тис. грн.
Примiтка 12. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165, Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi
Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду
вiдображено кошти в нацiональнiй валютi в сумi 6735 тис.грн. (в т.ч. в касi 266 тис.грн.)
Iншими коштами в Товариство не володiє.
Примiтка 13. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155, Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Основнi принципи облiку дебiторської заборгованостi наведенi в примiтцi1.2.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за видами станом на 31.12.2012, 31.12.2013 року
наведено в таблицi 5.
Таблиця 5 (тис.грн.)
Найменування показника на 31.12.2012 На 31.12.2013
123
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 64 086 108043
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 630 908
Поточна дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 31 047 6242
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 23 322 31490
Чиста балансова вартiсть дебiторської заборгованостi вважається суттєво наближеною до
справедливої вартостi.
Уся дебiторська заборгованiсть була переглянута на предмет знецiнення. Пiд дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи послуги нараховано резерв який станом на 31.12.2011 становив
576 тис.грн. Протягом 2012 року донараховано резерву сумнiвних боргiв на суму – 5873 тис.грн.,
використано - 5675 тис.грн., станом 31.12.2012 року залишок резерву сумнiвних боргiв становив
774 тис. грн.
Протягом 2013 року донараховано резерву сумнiвних боргiв на суму – 664 тис.грн., використано 704 тис.грн., станом 31.12.2013 року залишок резерву сумнiвних боргiв становив 721 тис. грн.
Примiтка 14. «Резерви за зобов’язаннями (р. 1690, Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Товариством нараховано резерви, що стосуються виплат вiдпусток працiвникам пiдприємства.
Сума донарахованих резервiв вiдображена в статтi iншi поточнi зобов’язання Звiту про
фiнансовий стан (Балансу) (примiтка 15)
Примiтка 15. «Поточнi зобов’язання, ряд. 1600–1690, звiту про фiнансовий стан, (балансу)»
Таблиця 6 (тис.грн.)
Найменування статтi 2012 2013
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 97 935 137439
Векселi виданi 8 879 4652
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 86 907 132171
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 56101 27974
з бюджетом 811 730
зi страхування 2 141 1919
з оплати працi 4 613 4392
з учасниками 6 6

iз внутрiшнiх розрахункiв 19 480 10770
Поточнi забезпечення 8 214 10044
Iншi поточнi зобов'язання 29800 10823
Разом: 314887 340920
Кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi на кiнець звiтного перiоду носить поточний
характер i не вважається простроченою.
Примiтка 16. «Довгостроковi зобов’язання, ряд. 1510-1520 звiту про фiнансовий стан, (балансу)»
У випадку, коли фактична вiдсоткова ставка по довгострокових зобов’язаннях на рiвнi ринкової,
то сума погашення спiвпадає з теперiшньою вартiстю зобов’язань.
Таблиця 7 (тис.грн.)
2012 2013
р. 1510 "Довгостроковi кредити банкiв"
NEFCO 922 0
Мiжнародна Фiнансова Корпорацiя 80303 79930
ОТП Банк ЗАТ м. Київ 1478 0
УнiКредит Банк ВАТ 4578 3546
Банк Петрокоммерц - Україна ЗАТ 5703 1790
ВТБ Банк м. Київ 16000 0
Пумб м.Донецьк 392 0
Сбербанк Росiї АТ 39437 37578
ФОЛЬКСБАНК ПАТ 674 0
Всього: 149487 122844
р.1515 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання"
Облiгацiї серiї F 39716 0
Захiдна iнвестицiйна група КзУА ТзОВ 0 3821
Monteroco ingineering limited 0 26703
Довгостроковi векселя "Mecatherm SA Company" 5шт 4440 0
Унiверсальна лiзингова компанiя 337 82
Всього: 44493 30606
р. 470 Iншi довгостроковi зобов'язання
Захiдна iнвестицiйна група КзУА ТзОВ 8023 0
Всього: 8023 0
Примiтка 17. «Статутний капiтал (р. 1400, Баланс «Звiт про фiнансовий стан»)»
Рух за статтями випущеного та повнiстю сплаченого статутного капiталу був таким:
Кiлькiсть акцiй
за номiнальною вартiстю 0,01 грн.
Номiнальна вартiсть
На 31 грудня 2011 р. 15 931 650 000 159 316 500
Випуск акцiй 400 000 000 4 000 000
На 31 грудня 2012 р. 16 331 650 000 163 316 500
На 31.12.2013р 16 331 650 000 163 316 500
Товариством розмiщено 16 331 650 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю одна копiйка
кожна бездокументарної форми iснування, усi акцiї розмiщенi та оплаченi. На кiнець звiтного
перiоду в обiгу перебувають 16 331 650 000 простих iменних акцiй. Випуск акцiй пiдтверджується
Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку №165/1/12, дата реєстрацiї - 04.09.2012 року.
Власники простих акцiй мають право на отримання оголошених дивiдендiв, якщо тiльки не iснує
обмежень щодо виплати дивiдендiв. При цьому одна проста акцiя дає право одного голосу при
голосуваннi на щорiчних та загальних зборах Компанiї.
Протягом звiтного перiоду рiшення щодо змiн прав власникiв акцiй не приймалось.
Частки акцiонерiв у капiталi Компанiї розподiлялись таким чином:

Акцiонери 2012 р. 2013р
Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment 72,55% 72,61%
“Унiверсальна iнвестицiйна група” 25,00% 25,00%
Iншi (резиденти та нерезиденти) 2,45% 2,39%
Власнi викупленi акцiї 100% 100%
Примiтка 18. «Доходи та витрати Товариства наведенi в Звiтi про фiнансовi результати, (Звiтi про
сукупнi доходи i витрати)»
Товариство складає Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом
«Функцiй витрат».
Розшифровка доходiв i отриманих Товариством в 2013 роцi наведена в таблицi 8 (тис. грн.)
Таблиця 8
р. 2000 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Реалiзацiя зерна,сировини 212673
Реалiзацi хлiба 563503
Доходи вiд надання послуг :ремонт, переробка, зберегання зерна, автопослуги та iншi 1600
Всього 777777
р. 2120 Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 695
Дохiд вiдсписання протермiнованої кредиторської заборгованостi 164
Дохiд вiд операц.оренди 2574
iншi доходи 6555
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 5550
Дохiд вiд операц.курсової рiзницi 2682
Всього 18220
р.2200 Дохiд вiд участi в капiталi
дохiд вiд участi в капiталi ВАТ "Вiнницяхлiб" 557
р. 2220 Iншi фiнансовi доходи
Премiя по облiгацiях (викуп) 2080
Вiдсотки одержанi 158
Всього 2238
р. 2240 Iншi доходи
Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi.
Дохiд вiд реалiзацiї фiн.iнвестицiй 11
Iншi 379
Всього 390
ВСЬОГО ДОХОДIВ 799182
Розшифровка витрат отриманих Товариством в 2013 роцi наведена в таблицi 9 (тис. грн.)
Таблиця 9
ВИТРАТИ
р. 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть проданих товарiв 205647
собiвартiсть хлiбобулочних виробiв 381381
Собiвартiсть наданих послуг : ремонт,переробка,зберегання зерна,автопослуги та iншi 693
Всього 587721
р.2130 Адмiнiстративнi витрати
Матерiальнi витрати 2949
Заробiтна плата 12035
Вiдрухування в фонди соцiального захисту 4405
Амортизацiя 2725
iншi 13251
Всього 35365

р.2150 Витрати на збут продукцiї
Матерiальнi витрати 24806
Заробiтна плата 32921
Вiдрухування в фонди соцiального захисту 13079
Амортизацiя 3976
Резерв сумнiвних боргiв 69
iншi (послуги) 32707
Всього 107558
р. 2180 Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 602
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 1882
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 740
Втрати вiд операц курсової рiзницi 1809
Собiвартiсть реалiз/ необоротних активiв 7802
iншi 5975
Всього 18810
р. 2250 Фiнансовi витрати
Вiдсотки за кредит 21765
Вiдсотки по облiгацiях 15127
Посл. Банку по наданню кредиту 156
Страхування заставного майна 16
Послуги броекра 920
Дисконт по облiгацiях(викуп) 505
Iншi 185
Всього 38674
р. 2255 Витрати вiд участi в капiталi
ТзОВ"Явiр-Млин" 15
ДП Вiнницяхлiб 3962
Всього 3977
р. 2270 Iншi витрати
Списання необоротних активiв 451
Неоперацiйна курсова рiзниця 425
Iншi 28
Всього 904
Всього витрат 793009
Примiтка 19. «Податок на прибуток(р. 140, Звiту про фiнансовi результати (Звiтi про сукупнi
доходи i витрати))»
Згiдно з чинним законодавством, дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах .
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у розмiрi – 19 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ.
В 2013 роцi Товариство не сплачувало податок на прибуток у зв’язку з вiдсутнiсю бази
оподаткування.
Примiтка 20. «Прибуток на одну просту акцiю»
Таблиця 10
Рядок Найменування статтi 2013
1 Прибуток, що належить акцiонерам, (тис.грн.): 6173
2 Власникам простих акцiй, (тис.грн.) 6173
3 Середньорiчна кiлькiсть акцiй 16 331 650 000
4 Прибуток на одну акцiю, грн. 0,0001
Примiтка 21. «Операцiї з пов’язаними особами»
Пов’язанi сторони включають асоцiйованi пiдприємства Товариства, акцiонерiв Компанiї,
пiдприємства, в яких зазначенi акцiонери одноосiбно чи спiльно мають контрольну частку участi,

та усi iншi пов’язанi сторони, що є особами, якi зазнають значного впливу з боку акцiонерiв
Компанiї i ключового управлiнського персоналу.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам
обумовленi колективним договором.
Операцiї зi зв’язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що домiнують
в операцiях мiж незалежними сторонами.
Примiтка 22. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi
засоби, нематерiальнi активи, ТМЦ, послуги. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало
зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi папери , якi б воно не
сплачувало своєчасно згiдно договорiв.
Примiтка 23. «Умовнi активи i зобов’язання»
Будь-якi претензiї керiвництво Товариства вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть
того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 24. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв у зв'язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними
видами ризикiв є ринковий ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не бере активної участi в торгiвлi
фiнансовими активами в спекулятивних цiлях та не випускає опцiонiв.
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання.
Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також
прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.
Примiтка 25. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги
пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх
пiдпорядкованих боргiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного
фiнансування у межах 1:1. Дана вимога успiшно виконуються.
Керiвник _______________ Аверченко В. А.
Головний бухгалтер _______________ Гаврилюк К. М.
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