
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження
1.3. Код за ЄДРПОУ 20550910

76018  Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ Крайкiвського, 1

Публiчне акцiонерне товариство

Директор Крицун Роман Михайлович

29.04.2015МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (0342) 77-91-91 (0342) 77-91-91

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://ksenija.ua/ 30.04.2015

Дата

29.04.2015

Дата

за 2014 рік

2. Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2015

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса vas@pkg.if.ua



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

33. Примітки: У складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi:
- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством; 
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, оскiльки емiтентом вони
не отримувались;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки в звiтному перiодi таких
подiй не виникало;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки у емiтента таку посаду не введено; 
- iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки емiтент не проходив рейтингову оцiнку;
- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента емiтента,
оскiльки вони не випускались;

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
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

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі 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)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

X



- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не
проводились;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
- вiдомостi щодо особливої iнформацiї, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного
перiоду;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська харчосмакова

фабрика"

4. Територія (область) Iвано-Франкiвська область
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 107348
3. Дата проведення державної реєстрації 31.01.1998
5. Статутний капітал (грн.)      1772500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників (осіб.)         77

10.71 ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
10.72 ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
11.07 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ
ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ

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

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 351005

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

АКІБ "Укрсиббанк", м.Івано-Франківськ

5) МФО банку 336310

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

ПАТ "Ідея-Банк", м.Івано-Франківськ
3) Поточний рахунок 26000032066000

6) Поточний рахунок 26000300020836

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Iвано-Франкiвськiй
обл.

13660726  76018 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ вул.Василiянок, 28   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



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

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

КА 458512 24.05.1997 Бориславським МВ УМВС України в Львівській обл.

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

Крицун Роман Михайлович
1) Посада Директор

5) Освіта вища
4) Рік народження 1964

6) Стаж роботи (років) 12
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", Голова Наглядової ради

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Посади на інших підприємствах не обіймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

07.06.2011 на 5 років

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

СС 265005 27.05.1997 Івано-Франківським МУВС МВС

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

Карп'юк Віктор Олексійович
1) Посада Перший Заступник Директора

5) Освіта вища
4) Рік народження 1958

6) Стаж роботи (років) 22
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", Голова правління

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Посади на інших підприємствах не обіймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

07.06.2011 на 5 років



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

СС 004091 28.12.1995 Івано-Франківським МУВС МВС в в
Івано-Франківській обл.

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

Крицун Ігор Михайлович
1) Посада Голова Наглядової Ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1960

6) Стаж роботи (років) 23
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Інформацію про попереднє місце роботи та займані посади особою не надано

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

07.06.2011 на 3 роки

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

СС 568517 19.06.1996 Івано-Франківським МУВС МВС

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

Яцків Микола Володимирович
1) Посада Член Наглядової Ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1962

6) Стаж роботи (років) 13
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", заступник голови
Правління з технічних питань

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Посади на інших підприємствах не обіймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

07.06.2011 на 3 роки



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

00117077

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

CLOVE INVESTMENS LIMITED
1) Посада Член Наглядової Ради

5) Освіта д/н
4) Рік народження д/н

6) Стаж роботи (років) д/
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

07.06.2011 на 3 роки

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

СС 927709 14.04.2000 Івано-Франківським МУВС МВС

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

Семак Ірина Василівна
1) Посада Голова Ревізійної комісії

5) Освіта середня спеціальна
4) Рік народження 1949

6) Стаж роботи (років) 10
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика", начальник складу
готової продукції

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Посади на інших підприємствах не обіймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

30.08.2010 на 5 років



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

СЕ 340084 08.09.2005 Івано-Франківським МВ УМВС

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

Міщиха Тетяна Йосипівна
1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта вища
4) Рік народження 1980

6) Стаж роботи (років) 10
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТзОВ "Вігос",  головний бухгалтер

9) Опис           Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Інформація про посади на інших підприємствах
відсутня.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

01.04.2014 безстроково



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Від загал.кількості акцій ( увідсотках )
Кількістьакцій (штук)

Прізвище, ім'я, по батьковіфізичної особи  або повненайменування юридичноїособи

Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачі, орган,що видав) або код за ЄДРПОУюридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості напред'явника привілейованііменні

привілейов. напред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Директор Крицун Роман Михайлович         1483051  20.91750352609         1483051               0               0               0КА 458512 24.05.1997
Бориславським МВ УМВС України
в Львівській обл.

Перший Заступник
Директора

Карп'юк Віктор
Олексійович

              0   0.00000000000               0               0               0               0СС 265005 27.05.1997
Івано-Франківським МУВС МВС

Голова Наглядової Ради Крицун Ігор Михайлович               0   0.00000000000               0               0               0               0СС 004091 28.12.1995
Івано-Франківським МУВС МВС в
в Івано-Франківській обл.

Член Наглядової Ради Яцків Микола
Володимирович

              0   0.00000000000               0               0               0               0СС 568517 19.06.1996
Івано-Франківським МУВС МВС

Член Наглядової Ради CLOVE INVESTMENS
LIMITED

        3522850  49.68758815233         3522850               0               0               0д/н 00117077  д/н
Голова Ревізійної комісії Семак Ірина Василівна             500   0.00705218618             500               0               0               0СС 927709 14.04.2000

Івано-Франківським МУВС МВС
Головний бухгалтер Міщиха Тетяна Йосипівна               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

    5006401          0        0        0Усього      5006401  70.61214386460



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість

акцій (штук)
Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника
Фонд комунальної власностi
територiальної громади
м.Iвано-Франкiвська

25698131  76000 Iвано-Франкiвська область д/н
Iвано-Франкiвськ Л.Курбаса, 2

756714 10.672976022567 756714 0 0 0

CLOVE INVESTMENS
LIMITED

00117077 Республiка Кiпр д/н  д/н м.Лiмасол
проспект Омонiас, 17-19

3522850 49.687588152327 3522850 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

Крицун Роман Михайлович д/н д/н  д/н 1483051 20.917503526090 1483051 0 0 0
Усього 5762615 81.278067700987 5762615 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  81.220000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2011р.
3. Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2011 р. 
4. Про вступ Товариства до складу учасникiв ТОВ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика".
5. Про передачу частини майна Товариства у якостi вкладу до статутного капiталу ТОВ
"Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика". 
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв.

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 
1) Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2011 р.
2) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити весь чистий прибуток,
отриманий Товариством у 2011 роцi у розмiрi 131 тис.грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв.  
3) Вступити до складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iвано-Франкiвська
харчосмакова фабрика".
4) Передати частину майна ПАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" згiдно перелiку у
якостi вкладу до статутного капiталу ТОВ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика".
5) Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть учинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року, характер яких пов'язаний з
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

Дата проведення 20.07.2012

Чергові Позачергові
X



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

д/н

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

д/н

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Особа виконує функції центрального депозитарію у відповідності до

чинного законодавства.

0442791074Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

  .  .

Міжміський код та телефон 0442791074

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

Приватна аудиторська фірма "Полюс-аудит"

Код за ЄДРПОУ 31790207
Місцезнаходження 76000 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ Гната

Хоткевича, 65А/9
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

№ 245/4

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності аудиторська діяльність
Опис Особа надає аудиторські послуги.

(0342) 77-59-26Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2012

Міжміський код та телефон (0342) 77-59-26

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Простокапіталгруп"

Код за ЄДРПОУ 35277641
Місцезнаходження 76006 Iвано-Франкiвська область д/н м.Івано-Франківськ Вовчинецька,

225А
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АЕ 286664

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Особа надає послуги з питань обслуговування рахунків у цінних паперах

депонентів-власників іменних цінних паперів емітента відкритих у
процесі дематеріалізації їх випуску.

(0342) 54-42-10Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.10.2013

Міжміський код та телефон (0342) 54-42-10



1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
08.10.2010 39/09/1/10 Iвано-Франкiвське

територiальне управлiння
ДКЦПФР

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.25         7090000      1772500.00 100.000000
000000

UA4000158679

Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії не здійснювалися.Опис



XI. ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Підприємство засноване в 1946 році як артіль «5 грудня». Вона
включала кондитерський цех (пиріжки і тістечка), ковбасний цех, цех
по виробництву морозива, млини в селах Підлужжя, Угорники, Підпечари,
Загвіздя, Клузів, Пациків, торгові точки в м. Станіславі, підсобне
господарство. В 1951 році перейменована на Станіславський
харчокомбінат. В 1953 році до підприємства був приєднаний
Станіславський оцтовий завод. В 1973 році був збудований
виробничо-адміністративний корпус і підприємство перейменоване в
Івано-Франківську харчосмакову фабрику. В сiчнi 1998 року
зареєстрована як ВАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика".
За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.08.2010р. на виконання
вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного
товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено
найменування Товариства з
Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківська харчосмакова
фабрика" на Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська
харчосмакова фабрика".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Основні цехи: кондитерський, вафельний, зефірний, кулінарний,
безалкогольних напоїв, макаронний цех.
Допоміжні цехи:  механічна майстерня, гараж, склади. 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу
(осiб): 77
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 
Фонд оплати працi: 1287 тис. грн. У звiтному перiодi розмiр фонду
оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 410 тис. грн, що
складає 24,16 %. 
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не затверджена.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент до жодних об'єднань не належить.



Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх
осіб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону
України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi "
вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку
активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй, що
базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi
фiнансової звiтностi розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основним видом продукцiї пiдприємства є кондитерськi вироби,
безалкогольнi напої.
Основним ринком збуту є Iвано-Франкiвська область. Основними
клiєнтами є пiдприємства роздрiбної торгiвлi продовольчими товарами,
мешканцi Iвано-Франкiвська та Iвано-Франкiвської областi.
Основним конкурентом пiдприємства є ПАТ "Ласощi".
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років значних придбань чи відчужень активів у
емітента не було.



Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
д/н
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Емітент володіє основними засобами за залишковою вартістю на 2800
тис.грн. Всі основні засоби знаходяться по місцезнаходженню емітента.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Фінансово-економічна криза, і як наслідок, низька платоспроможність
населення. 
Соціально-політична і фінансово-економічна нестабільність в державі.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних
коштiв, банкiвських кредитiв та поворотної фінансової допомоги.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори укладаються згiдно запланованих графiкiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство планує збiльшити використання наявних виробничих
потужностей та розширити асортимент продукцiї, удосконалити та
модернiзувати дiюче обладнання, впровадити новi технологiї, вийти на
новi ринки збуту, зiбльшити обсяги виробництва продукцiї та покращити
її якiсть. Планується також створити пiдприємство по випуску бiльш
конкурентноздатних видiв продукцiї, збiльшити фiрмову торгiвлю,
органiзувати рекламну роботу, встановити новi норми виробiтку i
переглянути старi для зниження собiвартостi продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.



Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Інформація щодо судових справ відсутня.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інша інформація відсутня.



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

    3112.0001.Виробничого призначення     2800.000        0.000        0.000     3112.000     2800.000
    2074.000- будівлі та споруди     1995.000        0.000        0.000     2074.000     1995.000
     555.000- машини та обладнання      418.000        0.000        0.000      555.000      418.000
     444.000- транспортні засоби      362.000        0.000        0.000      444.000      362.000
      39.000- інші       25.000        0.000        0.000       39.000       25.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
    3112.000Усього     2800.000        0.000        0.000     3112.000     2800.000

Пояснення : У емiтента не має орендованих основних засобiв. Всi наявнi основнi засоби є
виробничого призначення.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =
Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів -
Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-2523.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капіталу(1773.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до
уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523
тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ
підлягає ліквідації.

Найменування показника За попередній період
       -2523
        1773
        1773

       -1977
        1773
        1773



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами
(% річних)

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X         489.00X X
Кредит вiд ПАТ "Кредi Агрiколь банк"  18.800          93.0005.04.2013 04.04.2016
Кредит вiд ПАТ "Кредi Агрiколь банк"  13.900          53.0012.04.2013 11.04.2016
Кредитна лiнiя вiд АТ "Укрсиббанк"  19.900         197.0013.01.2014 03.02.2015
Овердрафт вiд АТ "Укрсиббанк"  30.000         106.0018.12.2014 30.06.2015
Кредитний лiмiт вiд КБ "Приватбанк"  36.000          20.0010.09.2013 25.01.2015
Гарантований платiж вiд КБ "Приватбанк"  36.000          20.0023.01.2014 12.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові зобов'язання X          47.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X        5604.00X X
Інші зобов'язання X        1160.00X X
Усього зобов'язань X        7300.00X X
Опис: У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента

збiльшилась.



2014

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  0  0
20132  0  0
20123  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні
X

Інше

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
Підняттям рук
Інше
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше Позачергові збори  не скликались

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Депозитарна установа

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

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

Додатковий випуск акцій

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

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

  1
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний

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

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги X

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена

Іншi



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так
Так
Так
Так

Так

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Ні

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган
X

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

Інше

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні

Інше Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

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 має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/н

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Івано-Франківська харчосмакова фабрика"
за 2013 рік

м. Івано-Франківськ
28 квітня 2014 року
Аудиторський висновок адресується: 
- Власникам цінних паперів ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика";
- Керівництву ПАТ " Івано-Франківська харчосмакова фабрика ".
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні відомості про емітента:
- повне найменування Публічне акціонерне товариство " Івано-Франківська харчосмакова
фабрика "
- скорочене найменування ПАТ " Івано-Франківська харчосмакова фабрика "
- код ЄДРПОУ 20550910
- місцезнаходження 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1
- дата державної реєстрації 31.01.1998 року
Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність  у періоді, що перевірявся: 
- Голова правліня                                    - Крицун Роман Михайлович
- Головний бухгалтер - Кирилюк Оксана Йосипівна
Основною діяльністю підприємства ПАТ " Івано-Франківська харчосмакова фабрика"  є
виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання.

Опис аудиторської перевірки 
Перевірку  фінансової звітності ПАТ " Івано-Франківська харчосмакова фабрика " за 2013
рік у складі Балансу, Звіту про прибутки та збитки, Звіту про власний капітал, Звіту про
рух грошових коштів та Приміток до річної фінансової звітності проведено у відповідності
з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність" , у відповідності
з вимогами Кодексу Етики  Професійних бухгалтерів та Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг ( далі - МСА)
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у
відповідності із МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності",
МСА  705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність", МСА 320 " Суттєвість при плануванні  та проведенні
аудиту", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності", МСА 570 "Безперервність" та інших стандартів аудиту. Ці стандарти

Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця)

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОЛЮС-АУДИТ"

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Гната
Хоткевича, 65-А, кв.9

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

245/4
26.01.2012

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

31790207



вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог,а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит включає  оцінку використаних підприємством принципів ведення бухгалтерського
обліку і оцінку фінансової звітності в цілому у відповідності до облікової політики
підприємства. При укладанні договору  на аудит фінансової звітності суттєвість з
замовником не обумовлювалась. Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених
відхилень у ході аудиту за професійним судженням  аудитора у відповідності до вимог МСА
№320. При розробці та виконанні аудиторських процедур для оцінки аудиторського ризику
враховано як внутрішні так і зовнішні фактори, що мають вплив на фінансову звітність
підприємства. Аудиторська перевірка передбачає здійснену шляхом тестування перевірку
доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у  фінансовій звітності.
При проведенні аудиторської перевірки використовувались: установчі документи, фінансова
звітність підприємства, бухгалтерські регістри та первинні документи за 2013 рік.
Процедури збору даних для оцінки достовірності і повноти звітності, у залежності від
судження аудитора, основані на вибірковому та суцільному обстеженні первинних документів
та бухгалтерських регістрів підприємства. 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, була підготовлена
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Товариство
перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року
відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів
фінансової звітності". Ця фінансова звітність є першою повною фінансовою звітністю,
складеною відповідно до МСФЗ.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора
Аудитор відповідальний за висловлення думки щодо фінансової звітності за результатами
проведеної аудиторської перевірки. Аудиторську перевірку проведено відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту, які передбачають планування та виконання аудиторських
процедур для отримання достатньої впевненості з метою формування незалежного
професійного судження про відсутність суттєвих викривлень при складанні фінансової
звітності. 
Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю при оцінці ризиків, що стосуються
складання фінансової звітності з метою застосування аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених  управлінським  персоналом, та  загального
подання фінансової  звітності. 
Вважаємо, що у результаті проведеної аудиторської перевірки отримані достатні докази для
висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
           Аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією активів та
зобов'язань на кінець звітного періоду у зв'язку з призначенням аудитора після
закінчення звітного періоду. В ході проведення аудиторської перевірки ми не мали змоги
підтвердити стан та оцінку активів і зобов'язань, які підлягали інвентаризації, за
допомогою інших аудиторських процедур. Відповідно, ми не можемо достовірно оцінити ефект
впливу на показники річної фінансової звітності Товариства можливих фактів знецінення
активів та існування невиявлених зобов'язань, якщо такі були б виявлені  в ході
виконання процедури інвентаризації.
Аудитори не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази  щодо
справедливої вартості основних засобів  оскільки Товариство її не визначало та не
проводило переоцінку основних засобів. Відповідно  аудитор не може висловити свою думку
стосовно вартості необоротних активів та незавершеного виробництва. Ці обмеження  можуть
мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства.



Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку за винятком впливу наведених обставин, фінансова звітність Публічного
акціонерного товариства " Івано-Франківська харчосмакова фабрика " за 2013 рік складена
у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності  та достовірно
відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на звітну дату, а також
фінансовий результат його діяльності і рух грошових коштів за звітний період у
відповідності до вимог нормативних актів з бухгалтерського обліку та облікової політики
підприємства .

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку 29.09.2011р. № 1360, у  відповідності до Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 р. зі змінами та доповненнями "Про затвердження
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними
учасниками фондового ринку", рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 2826 від 03.12.2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів".
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року визначена згідно
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств,
схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004
р. № 485, становить   -2088  тис. грн. що  менше за розмір статутного фонду Товариства і
не відповідає вимогам статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного
Кодексу України.
Згідно ст. 155 Цивільного кодексу України "Якщо після закінчення другого та кожного
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться
меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане  оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленному
порядку"

Статутний капітал на звітну дату сформовано у повному обсязі та відображено у
фінансовій звітності відповідно до установчих документів Товариства. 
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних
паперів разом з фінансовою звітністю аудитором не виявлено.
Значні правочини, що складають десять і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства" емітентом не здійснювалися.

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було
отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи
корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства" та вимогам Статуту.
Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: Загальні збори акціонерів,
Наглядова Рада, Правління, Ревізійна комісія.
Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в Товаристві не
створювалось.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями
Статуту. 

Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства". Система внутрiшнього контролю спрямована на
упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження
активiв, повноти i точності облікової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль.      

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками
Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi



повноваження, необхiднi для здійснення повної господарської операцiї. 
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовірність

звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна

комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.
Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю

здійснювала Правління Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом
Товариства. 
Річні Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно
та у вiдповiдностi до законодавства України. 
За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що
система корпоративного управління створена, стан корпоративного управлiння  Товариства
вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства".У Товаристві відсутній комітет з
внутрішнього аудиту, посада  внутрішнього аудитора та власний кодекс корпоративного
управління.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків  не
встановлено обставин, які б свідчили про можливість того,що фінансові звіти містять
суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240).
 У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений
нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності
Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних
періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність".

Важливі аспекти облікової політики
Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО).

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01  січня
2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних
стандартів фінансової звітності".  Ця фінансова звітність є першою повною фінансовою
звітністю, складеною відповідно до МСФЗ. 

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31
грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно
до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової
звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були
затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання
фінансової звітності.
Дана  фінансова звітність представлена в гривні (функціональна валюта). Операції,
деноміновані у валютах, відмінних від відповідної валюти, перераховуються  у
функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Прибуток та збитки від курсових
різниць, що виникають в результаті розрахунку по операціях і перерахунку монетарних
активів і зобов'язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту
підприємства на кінець звітного періоду, включаються до складу фінансового результату.
Немонетарні статті на кінець звітного періоду не перераховуються.
 До складу основних засобів  відносяться будівлі і споруди, машини і обладнання,
транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інші основні засоби з
терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше 2500 грн. Вартість заміни тих
компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова
вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки
в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від
основного засобу. Всі інші витрати визнаються у  звіті про фінансові результати у складі
витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання основних засобів
відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як
очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і збитки від вибуття активів
визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансовою вартості цих активів і
визнаються в звіті про фінансові результати. 
Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод
нарахування амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних
засобів і терміну корисного використання за кожним об'єктом основних засобів до
досягнення балансової вартості об'єкта нульового значення.



Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості
реалізації; вибуття запасів проводиться по методу ФІФО;
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості
на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів виходячи із
платоспроможності окремих дебіторів;
 Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на
дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається
до складу доходу звітного періоду.
Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо
первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження
фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Резерви це частина зобов'язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату
балансу.
Нарахування забезпечень виплат відпусток здійснюється в кінці року, який передує
звітному.
В кінці кожного року передбачено проведення інвентаризації невикористаних відпусток та
розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проведення
коригування  розміру резерву для забезпечення оплати відпусток;
Оренда, при якій значна частина ризиків і вигод володіння залишається в орендодавця,
відноситься в категорію оперативної оренди. Платежі, здійснені в рамках оперативної
оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на
фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди.

Розкриття інформації щодо активів, зобов'язань, капіталу
 та інших аспектів фінансових звітів Товариства.

Облік основних засобів.
В фінансовій звітності відображені основні засоби:
- які контролюються товариством;
- вартість яких визначена по історичній собівартості придбання;
які утримуються з метою використання їх у процесі діяльності товариства протягом терміну
корисного використання, що перевищує календарний рік.
Вибуття основних засобів пов'язано з продажем та ліквідацією основних засобів,
непридатних для використання. 
Первісна  вартість основних засобів станом на 31 грудня 2013 року склала
8007 тис. грн., знос  - 4851 тис. грн., залишкова вартість - 3156 тис. грн. 

Облік запасів.
Запасами Товариство вважає активи, які утримуються для подальшого перепродажу або
перебувають в процесі виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються
для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг в умовах звичайної
господарської діяльності. Оцінка запасів при надходженні здійснюється за первісною
вартістю, при вибутті сировини, матеріалів, напівфабрикатів інших виробничих запасів -
за методом ФІФО.  
Запаси на дату балансу відображені за найменшою з двох величин: собівартості або чистої
вартості реалізації.  Вартість запасів в звіті становить 237 тис. грн.;

  Облік грошових коштів.
Залишок грошових коштів на 31 грудня 2013 року становить  5  тис. грн. в національній
валюті.  
Дані аналітичного обліку по рахунках 31, 30 відповідають значенню рядків 1165 та 1166
Балансу за  2013 рік.

Облік дебіторської заборгованості.
Визнання і оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ.
Резерв сумнівних та безнадійних боргів створюється, виходячи із платоспроможності
окремих дебіторів. На кінець звітного року резерв сумнівних та безнадійних боргів не
створено в зв'язку з відсутністю сумнівної та безнадійної заборгованості.



Вартість дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2013 року складає: за товари,
роботи та послуги - 714 тис. грн. та інша поточна дебіторська заборгованість - 41 тис.
грн.

Облік    поточних   зобов'язань .
Товариством створені забезпечення на виплату відпусток працівникам. Станом на 31 грудня
2013 року забезпечення  виплат відпусток працівникам в наступному році становить 135
тис. грн.,  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату складання фінансової
звітності становить 468 тис. грн. Поточні зобов'язання  станом на 31 грудня 2013 року
становлять:
З одержаних авансів           - 103 тис.грн.
з бюджетом                           - 46 тис. грн.;
зі страхування                      - 45 тис. грн.;
з оплати праці                      - 99 тис. грн.;
інші поточні зобов'язання -2007 тис. грн.
Показники звіту про фінансовій стан Товариства на 31.12.2013 р., що характеризують стан
розрахунків по заробітній платі, соціальному страхуванню, з підзвітними особами,
бюджетом та позабюджетними фондами, відповідають даним регістрів аналітичного та
синтетичного бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх
достовірність.

Облік власного капіталу.
Статутний капітал складає 1773 тис грн., який розподілено на   7090000    простих акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. Структура власного капіталу правильно відображена в
звітності Товариства (форма №4) . Вартість чистих активів Товариства на дату балансу
складає  -2088 тис. грн., що є менше за розмір статутного капіталу Товариства,
встановлений законом відповідно до вимог пункту 3 ст.155 розділу ІІ Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 року № 435-IV.
За результатами господарської діяльності у 2013 р. Товариством отримано чистий збиток у
сумі 180  тис. грн. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2013 р.  - 3861  тис. грн.
Результат діяльності підтверджується первинними документами.

Облік доходів і фінансових результатів.
Фінансові результати діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності за рік,
що закінчився 31 грудня  2013 року, сформовані  із дотриманням положень МСФЗ.
Аналітичний облік реалізації відповідає синтетичному.
 Спільної господарської діяльності Товариство не веде.
Перевірено достовірність даних про дохід (виручку) від реалізації послуг та інших
доходів, а також правильність розрахунку собівартості та витрат періоду при формуванні
фінансових результатів за звітний період. Порушень не виявлено.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування аудиторської фірми Приватна аудиторська фірма "Полюс-аудит"
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги № 245/4  видане Аудиторською палатою України 26.01.2012 року.

Інформація про відповідність контролю якості аудиторських послуг
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане на підставі  Рішення
Аудиторської палати України від 05.07.2012 р. №252/4
Місцезнаходження аудиторської фірми м. Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, 65А/9
Телефон (факс) аудиторської фірми (0342) 77-59-26

Основні відомості про договір на проведення аудиту
Аудиторську перевірку Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "

Івано-Франківська харчосмакова фабрика " за 2013 рік здійснено на підставі укладеного
договору про надання аудиторських послуг №17 від 01 квітня 2014 року. Аудиторську
перевірку розпочато 03 квітня 2014 року та закінчено 28 квітня 2014 року.

Дата видачі Аудиторського висновку - 28 квітня 2014 року.



Директор 
Приватної аудиторської фірми "Полюс-аудит"
(сертифікат аудитора серії  А № 002623)             І.Ж.Стьоганцева
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за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська харчосмакова
фабрика"

Територія______________________________________________________________IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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2610100000
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10.71

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2015 01 01

Середня кількість працівників (1)____________77

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

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 -- 7

первісна вартість 1001 1 8
накопичена амортизація 1002 1 1
Незавершені капітальні інвестиції 1005 44 36
Основні засоби 1010 3112 2800
первісна вартість 1011 7963 7949
знос 1012 4851 5149
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 3156 2843
II. Оборотні активи 
Запаси

1100 517 733

Виробничі запаси 1101 188 330
Готова продукція 1103 34 108
Товари 1104 295 295
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 714 902
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 387 246

з бюджетом 1135 4 4
у тому числі з податку на прибуток 1136 4 4
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18 29
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 5
Готівка 1166 4 5
Рахунки в банках 1167 1 --
Витрати майбутніх періодів 1170 23 9
Інші оборотні активи 1190 8 6
Усього за розділом II 1195 1676 1934
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 4832 4777



1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 1773 1773

Капітал у дооцінках 1405 1088 1088
Додатковий капітал 1410 56 56
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4894 -5440
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 -1977 -2523
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 892 343
Інші довгострокові зобов'язання 1515 2954 5604
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 3846 5947
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 137 146

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 468 951
розрахунками з бюджетом 1620 46 47
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 45 56
розрахунками з оплати праці 1630 99 118
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 103 27
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 2065 8
Усього за розділом IІІ 1695 2963 1353
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 4832 4777

д/н

Директор
Головний бухгалтер

________
________

Крицун Роман Михайлович
Міщиха Тетяна Йосипівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська
харчосмакова фабрика"

20550910

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

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

2015 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7314 6485

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5224) (4886)

Валовий:  

     прибуток 
2090 2090 1599

     збиток 2095 (--) (--)

Інші операційні доходи 2120 1338 1163

Адміністративні витрати 2130 (1119) (1224)

Витрати на збут 2150 (1138) (985)

Інші операційні витрати 2180 (4611) (601)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 -- --

     збиток  2195 (3440) (48)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 3030 --

Інші доходи 2240 -- 8

Фінансові витрати 2250 (135) (180)

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

Інші витрати 2270 (1) (8)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 -- --

збиток 2295 (546) (228)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- --

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 -- --

     збиток 2355 (546) (228)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --

Накопичені курсові різниці 2410     --     --

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --

Інший сукупний дохід 2445     --     --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         -546         -228



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500         5115         4483
Витрати на оплату праці 2505         1287         1697
Відрахування на соціальні заходи 2510          469          615
Амортизація 2515          367          338
Інші операційні витрати 2520          874          296
Разом 2550         8112         7429

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600      7090000      7090000
Скоригована середньорічна кількість простих 2605      7090000      7090000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  0.07700990) (  0.02538790)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  0.07700990) (  0.02538790)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Директор __________ Крицун Роман Михайлович

Головний бухгалтер __________ Міщиха Тетяна Йосипівна

д/н

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська
харчосмакова фабрика"

20550910

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

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

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2015 01 01

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 7742 7096

Повернення податків і зборів 3005 -- --

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --

Цільового фінансування 3010 24 366

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 24 365

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 990 1166

Надходження від повернення авансів 3020 207 68

Надходження від операційної оренди 3040 751 176

Інші надходження 3095 454 37

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
3100 (7334) (5647)

Праці 3105 (1098) (1468)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (509) (687)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (506) (499)

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (354) (308)

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (152) (191)

Витрачання на оплату авансів 3135 (--) (274)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (1) (--)

Інші витрачання 3190 (7) (522)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 713 -188

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

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- 9

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 -- --

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (--) (--)

необоротних активів 3260 (36) (--)

Виплати за деривативами 3270 (--) (--)

Витрачання на надання позик 3275 (--) (2)

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -36 7

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 3031 2768

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:

Викуп власних акцій
3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 3571 2556

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Витрачання на сплату відсотків 3360 (136) (188)

Інші платежі 3390 (--) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -676 24

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 -157

Залишок коштів на початок року 3405 5 162



1 2 3 4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 --

Залишок коштів на кінець року 3415 5 5

д/н

Директор
Головний бухгалтер

________

________

Крицун Роман Михайлович
Мiщиха Тетяна Йосипiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківська
харчосмакова фабрика"

20550910

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2014 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2015 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000         1773         1088           56     --        -4894     --     --        -1977

Коригування:

Зміна облікової політики
4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --

Скоригований залишок на початок року 4095         1773         1088           56     --        -4894     --     --        -1977

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --         -546     --     --         -546

Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200     --     --     --     --     --     --     --     --

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --         -546     --     --         -546

Залишок на кінець року 4300         1773         1088           56     --        -5440     --     --        -2523

д/н

Директор
Головний бухгалтер

________

________

Крицун Роман Михайлович
Мiщиха Тетяна Йосипiвна



ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
(в тис. грн.)

 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика" (код 20550910; мiсцезнаходження- м. Iвано-Франкiвськ,

вул..Крайкiвського,1;  орган, що зареєстрував - виконавчий комiтет Iвано-Франкiвської мiської ради народних
депутатiв, дата реєстрацiї - 31.01.1998 року) 

Предметом дiяльностi Товариства є виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ)  1 сiчня 2012 року вiдповiдно до
положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Ця фiнансова
звiтнiсть є першою повною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
Пiдприємство являє собою одну  одиницю генеруючу  грошовi  потоки.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. З цiєї
дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою
(Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної
фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi
комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу. Ця
дата є початковою для ведення облiку за МСБО. Вiдповiдно до МСФЗ 1, у Товариств якi застосовують  у 2013 роцi
вищевказанi стандарти, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного
перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову
полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй
повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ,
чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).  

Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у
основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна
гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття
iнформацiї про припинення визнання".
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi та набрали чинностi на дату випуску фiнансової
звiтностi Товариств .      
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого
сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi
можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi
витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд
статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає
виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй
фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
          МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
          Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють
(наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або
роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї
дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
         МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року).
         У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12
"Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у
асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової
участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних
пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення,
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
          Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
          Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на

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



здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 року та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
          Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
          Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги
МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по
вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства,
якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче
ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та не вплине на фiнансове положення та
фiнансовий результат Товариства.
           Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" 
           Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення
взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам
користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове
положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
           МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та
зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015 року.
Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi  у поєднаннi з iншими етапами проекту
пiсля їх публiкацiї.
           МСФЗ (IFRS) 10  "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS)  27 "Окрема фiнансова звiтнiсть".
           МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину   МСФЗ (IAS)  27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у
якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше
розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10
передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства
спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi
спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що
спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються,
якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт
вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати  та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
            МСФЗ  (IFRS) 12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах".
             МСФЗ  (IFRS) 12  мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS)
27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та
МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних
звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати  та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий
результат Товариства.
             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
             МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати
справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли
використання справедливої вартостi  вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив
використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю
для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати.
             Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що
розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з
1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.  
             "Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012 року)
              Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
              МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
              Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та
вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз.
Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати
фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
              МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
              Це вдосконалення роз'яснює рiзницю  мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на
добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною
iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
             МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
             Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють
визначенню основних засобiв, не є запасами.
             МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
             Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь
акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
             МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
             Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй



звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї
про зобов'язання сегменту.
 Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних    звiтних перiодiв, якi починаються 1
сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за
первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до
використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Вартiсть 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. 
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку
пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних
витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в
кiнцi свого термiну корисного використання. Товариство прийняло, що лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного
використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на
кiнець кожного фiнансового року. Регулярнiсть проведення переоцiнки залежатиме вiд змiни справедливої вартостi
активiв, якi переоцiнюються.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається
як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. 

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи облiковуються за 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 або
переоцiненою вартiстю. 

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не
очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими
сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент
списання.

Знецiнення нефiнансових активiв
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, наприклад, гудвiл, не амортизуються, але розглядаються щорiчно
на предмет знецiнення. Амортизованi
активи аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або виникнення обставин, якi
вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення
визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть
вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання, залежно вiд того, яка з них вище. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються на
найнижчому рiвнi, на котрому iснують окремо розрiзнянi грошовi потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi
потоки). Нефiнансовi активи, крiм гудвiлу, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на
предмет можливого сторнування знецiнення.                        
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi)
збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова
вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi)
не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж
вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiн

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй

вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi
активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.

 Грошовi кошти
 Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до

запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключенi зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв
для цiлей пiдготовки звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або
використовувати для розрахунку за зобов'язаннями 



протягом, щонайменше, дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необротних активiв.

Фiнансовi iнструменти
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 прiоритетно 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 2014 року  фiнансовi iнструменти вiдображалися за собiвартiстю.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в
результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi
вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного
зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих
випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається
погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошовихпотокiв. 

З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення
оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується в кiнцi року, що передує звiтному.. В кiнцi кожного року
проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток i,
при необхiдностi, проводиться коригування  розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток.

Запаси
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, а також
управлiння пiдприємством.
Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Товарситвом облiковуються за первiсною вартiстю, окрiм товарiв в
торгiвлi, якi облiковуються за чистою вартiстю реалiцiї.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний
прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi
доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а
також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування.
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними
при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з
урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням
всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання
iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на
оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i
зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або
часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок
оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або
практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або
погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки
намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової
вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право
провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що



справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних
податкових активiв i зобов'язань.

Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання  пiсля вирахування
будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на
майбутнi виплати вiдпускних.

            Пенсiйнi зобов'язання
            Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв  до Державного пенсiйного фонду.. Поточнi внески  розраховуються як процентнi вiдрахування  iз
поточних нарахувань заробiтної плати. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками
послуги.

Визнання доходiв та витрат
Доходи i витрати визнаються товариством за таких умов:

 - визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства;
 - 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 компанiї 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 компанiї. 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.

Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть

того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати,
пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках

до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi
вигоди, є незначною. 

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм

тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в  фiнансовiй
звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок
  Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець
звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

Строки корисного використання основних засобiв
  Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження
керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного
використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос,
фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок
може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

Вiдстроченi податковi активи
Податковий кодекс України, а саме роздiл його III роздiл,  який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив
податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття
iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi
основних засобiв.

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй
ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд
керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових
активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням
стратегiї майбутнього податкового планування.



Знецiнення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу до уваги
беруться наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi за термiнами, їх зiставлення з термiнами
кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якби фактично
вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Товариству прийшлося б враховувати додатковi
витрати на знецiнення.

Податкове законодавство. 
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує
розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному, i, хоча керiвництво вважає, що його тлумачення є
доречним i обгрунтованим, нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.

Голова правлiння                                           Крицун Роман Михайлович.

Головний бухгалтер                                         Мiщиха Тетяна Йосипiвна


