
Титульний аркуш 
 

30.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Шамрай О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Луцьк Фудз" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377163 

4. Місцезнаходження: 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Змiїнець, Левадна, 2А 

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(0332)778800, +38(0332)778806 

6. Адреса електронної пошти: l.oleinikova@runa.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2020, 6/20 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.runa.com.ua 30.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру  

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

У звiтному перiодi Товариство лiцензiiй не отримувало. 

 

Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб. 

 

Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 

 

Рейтингову оцiнку Товариство не проходило. 

 

Фiлiали та iншi вiдокремленi структурнi пiдрроздiли в Товариства вiдсутнi. 

 

В Товариствi в звiтному роцi не було вiдкритих судових проваджень та судових справ, за 

якими  розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступав би емiтент, його 

посадовi особи ( в т.ч. i за межами України. 

 

Протягом звiтного перiоду рiшення про накладення штрафних  санкцiй на емiтента не 
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приймалися  жодним органом та фактiв сплати емiтентом штрафних санкцiй - не було. 

 

Виплата будь-яких винагород або компенсацiй в разi звiльнення посадових осiб емiтента не 

передбачена i не виплачувалася. 

 

Акцiї власної емiсiї не викуплялися i не продавалися. 

 

У звiтному перiодi  змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 

 

Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери Товариства не випускалися, додаткових емiсiй акцiй в 

звiтному перiодi не було. 

 

У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних пареiв (крiм акцiй) емiтента. 

 

У власностi працiвникiв емiтента немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток розмiру статутного 

капiталу емiтента. 

 

Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в т..ч. отримання вiд емiтента або 

iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не має. 

 

Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися. 

 

Борговi цiннi папери Товариством не випускалися. 

 

Значнi правочини та правочини , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, протягом звiтного 

року емiтентом не укладалися. 

 

Емiтент не проходив аудит рiчної фiнансової звiтностi. 

 

В емiтента вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 

акцiонерами емiтента. 

 

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом, протягом звiтного перiоду не укладалися. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Луцьк Фудз" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "Луцьк Фудз" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 10.10.1991 

4. Територія (область) 

 Волинська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 16000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 315 

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

 10.84 - виробництво прянощiв i приправ 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "Банк Восток", МФО 307123 

2) IBAN 

 UA083071230000026007060137623 

3) поточний рахунок 

 UA083071230000026007060137623 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Банк Восток", МФО 307123 

5) IBAN 

 UA453071230000026008070137623 

6) поточний рахунок 

 UA453071230000026008070137623 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента вiдпоiдно до попереднiх звiтнiх перiодiв вiдсутнi. 

 

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 працiвникiв у звiтному перiодi складала 315 чол. 
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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 не належить до будь-який об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна 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 

Емiтент спiльну дiяльнiсть не веде. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких  пропозицiй  щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

перiоду, умови та результати цих пропозицiй - не було. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається  за  нацiональними  положеннями  (стандартами)  

бухгалтерського  облiку. 

               Основнi засоби 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. 

 Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин 

активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати 

доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним 

вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, 

в якому вони були понесенi. 

 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. 

 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. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 

оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

              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 з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих 

операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну 

корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i 

метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi 

змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. 

 Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього 
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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 основних засобiв i нематерiальних активiв 

 Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi 

матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких 

iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру 

збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого 

активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься 

такий актив.  

 Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi 

активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при 

виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення. 

 Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за 

вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної 

цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з 

використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку 

вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх 

грошових потокiв не коректувалася. 

 Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за 

його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до 

вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за 

винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд 

знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. 

 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 

переоцiнцi. 

                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 включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також 

банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. 

 Строковi депозити 

 Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох 

мiсяцiв до року. 

                Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за 

справедливою вартiстю 

 Витрати на позики 

 Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного 

використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних 

активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого 
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використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про 

сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi. 

 Резерви 

 Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне 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.                                                    

                Запаси 

 Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для 

використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох 

величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з 

використанням методiв ФIФО. 

                Податок на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та 

вiдстроченого податку. 

 Поточний податок 

 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 

 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. 

 Поточний та вiдстрочений податки за перiод 

 Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли 
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вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу 

або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому 

сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  

 Пенсiйнi зобов'язання   

 Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в 

Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати 

Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана 

сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.   

                 Визнання доходiв 

 Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої 

або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, 

наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї 

покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Реалiзацiя продукцiї 

 Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче 

умов: 

- Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю; 

- Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом 

володiння, i не контролює продану продукцiю; 

- Сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

- Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

- Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

 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. 

 Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2018 рiк, використанi в якостi 

порiвняних даних для складання фiнансових звiтiв за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiк за звiтний 2019 рiк. 

 

 

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), середньо реалізаційні 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  

Компанiя є вiдомим українським виробником високоякiсних продуктiв харчування, а саме: 

томатнi соуси, томатна паста, аджика, кетчупи,  гiрчиця, майонез,  оцет. 
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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  

В минулому звiтному перiодi Товариство вiдчужило легковий  автомобiль марки MITSUBISHI 

GALAN та придбало легковий автомобiль   Skoda Octavia, автомобiль використовується в 

господарськiй дiяльностi емiтента.  

 

У звiтному роцi вiдчужило автонавантажувач ДВ 3322, 1990 р.в., номерний знак ТО 729 ВН та 

придбало автонавантажувач  "Toyota", модель  8FBMT16, вантажопiдйомнiсть 1,6т.,  рiк 

випуску 2010, серiйний № 8FBMT16-E10239,  автонавантажувач   "Toyota", модель  

02-8FGF18, вантажопiдйомнiсть 1,8т.,  рiк випуску 2014, серiйний № 8FGF-E12077, легкоий 

автомобiль "Toyota Corolla", автонавантажувачi та легковий автомобiль використовуються в 

господарськiй дiяльностi емiтента. Товариство не  планує будь-якi значнi iнвестицiї або 

придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. 

 

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, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби знаходяться за адресою:  45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Змiїнець, вул. 

Левадна, 2А. 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливають:  ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, 

ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) 

та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi в Компанiї фiнансових iнструментiв. 

Iстотною проблемою товариства є податковий тиск, стрiмкий рiст цiн на сировину, обезцiнення 

нацiональної валюти. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство самостiйно займається пошуком покупцiв, замовникiв та постачальникiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Усi договори на кiнець звiтного року виконуються, вiдповiдно до їх умов. 

 

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) 

ПрАТ "Луцьк Фудз " працює над удосконаленням рецептур для зниження собiвартостi 
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продукцiї, а також над збiльшенням обсягiв реалiзацiї, планує розширити ринок збуту своєю 

продукцiєю на ринках  Євросоюзу, Ближнього Сходу, США. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Витрати на науково-дослiднi роботи вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони 

виникли. 

Витрати на проведенi власними силами (як самостiйний проект або як частина iнших робiт) 

дослiдно-конструкторськi роботи капiталiзуються як нематерiальних активiв тiльки при 

одночаснiй наявностi наступних умов: 

- можливостi технологiчної реалiзацiї завершення робiт зi створення нематерiального 

активу, придатного до використання або продажу; 

- намiру завершити роботи зi створення, використання або продажу нематерiального 

активу; 

- можливостi використовувати або продати нематерiальний актив; 

- високої ймовiрностi отримання майбутнiх економiчних вигод вiд нематерiального активу; 

- доступностi технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробок, 

використання або продажу нематерiального активу; 

- можливостi достовiрно оцiнити вартiсть нематерiального активу, що виникає в результатi 

проведення дослiдно-конструкторських робiт. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

д/в 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

72 акцiонери-фiзичнi особи. 

1 акцiонер - юридична особа. 

 

Акцiонер Руна Фудз Лiмiтед; 72 

акцiонери - фiзичнi особи. 

Наглядова рада Голова Наглядової ради  

Чотири члени Наглядової ради 

 

Валiєв Сергiй Робертович - гоова 

Наглядової ради 

Артазей Андрiй Iванович - член 

Наглядової ради 

Свирида Олександр Миколайович - 

член Наглядової ради 

Ходачук Олег Миколайович - член 

Наглядової ради 

Вернiкова Катерина Олегiвна - член 

Наглядової ради 

 

Правлiння Голова Правлiння 

Члени Правлiння 

 

Шамрай Олександр Вiкторович - 

Голова Правлiння 

Полiщук Анна Василiвна - член 

Правлiння 

Олейнiкова Людмила Василiвна - член 

Правлiння 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
Шамрай Олександр 

Вiкторович 
1980 Вища 17 

ТОВ "МБ-IНОВАЦIЯ", 

37334512, До призначення на 

посаду Голови Правлiння 

ПрАТ "Луцьк Фудз" займав 

посаду директора з 

фiнансових питань ТОВ 

"МБ-IНОВАЦIЯ" 

04.10.2013, 

безстроково 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної 

посади та штатного розпису. За виконання посадових обов"язкiв та повноважень у звiтному роцi iнша винагорода не нараховувалася i не 

виплачувалася, в т.ч. i в натуральнiй формi.  Призначений на посаду  04.10.2013р. на пiдставi Рiшення Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", 

засiдання якої вiдбулося 03.10.2013р. (протокол вiд 03.10.2013р.),  термiном на три роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", засiдання 

якої вiдбулося 03.10.2016 року (протокол №03/10 вiд 03.10.2016р.), повноваження Шамрая О.В. на посадi голови Правлiння ПАТ "Луцьк Фудз" 

продовжено з 04.10.2016 року безстроково. Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 18.10.2017р. (протокол №25 

вiд 18.10.2017р.),  змiнено тип акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" з публiчного на приватне, про що внесенi вiдповiднi  змiни  до трудової 

книжки працiвника.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

 

2 

Головний бухгалтер Посацька Марiя Василiвна 1985 Вища 11 

ПАТ "Луцьк Фудз", 

00377163, До призначення на 

посаду головного бухгалтера 

ПрАТ "Луцьк Фудз" займала 

посаду заступник головного 

бухгалтера ПАТ "Луцьк 

Фудз". 

05.05.2014, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної 

посади та штатного розпису. За виконання посадових обов"язкiв та повноважень у звiтному роцi iнша винагорода не нараховувалася i не 

виплачувалася, в т.ч. i в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
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даних.Призначена на посаду 05.05.2014р., наказ №83/1 вiд 30.04.2014р. на невизначений термiн.Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв, якi вiдбулися 18.10.2017р. (протокол №25 вiд 18.10.2017р.),  змiнено тип акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" з публiчного на 

приватне, про що внесенi вiдповiднi  змiни  до трудової книжки працiвника. 

3 

Голова Наглядової ради Валiєв Сергiй Робертович 1970 Вища 23 

ПрАТ "Луцьк Фудз", 

00377163, До обрання на  

посаду голови Наглядової 

ради  був членом  

Наглядової  ради та i обiймав  

посаду голови Наглядової 

ради ПрАТ "Луцьк Фудз". 

25.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згiдно з договором №2 з членом Наглядової ради вiд 

25.04.2018р. в звiтному роцi  було виплачено винагороду в розмiрi 295001,10 грн., iнша винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. 

Загальними  зборами акцiонерiв, якi проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рiшення (протокол Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) 

обрати членом Наглядової Ради Валiєва С.Р. (представник акцiонера  Руна Фудз Лiмiтед) термiном на три роки. Валiєв С.Р. акцiями товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   На засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" (протокол №6/18 вiд 

25.04.2018р.) Валiєва С.Р. обрано головою Наглядової ради товариства строком на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

4 

Член Наглядової ради 
Свирида Олександр 

Миколайович 
1967 Вища 29 

ПрАТ "Луцьк Фудз", 

00377163, До обрання членом 

Наглядової ради працював на 

посадi ( i на теперiшнiй час 

обiймає посаду)  радника 

голови Наглядової  ради 

товариства, обирався членом 

Наглядової ради   ПрАТ 

"Луцьк Фудз". 

25.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз".  Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному 

заробiтку вiдповiдно до займаної посади. За виконання обов"язкiв та повноважень  винагорода у звiтному роцi не нараховувалася та  не 

виплачувалася, в т.ч. i в натуральнiй формi. Загальними  зборами акцiонерiв, якi проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рiшення (протокол 

Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) обрати Свириду Олександра Миколайовича членом Наглядової ради  товариства  термiном на три роки. 

Акцiями товариства володiє  в кiлькостi 60000 шт., що становить 0,09375% вiд загального розмiру статутного капiталу товариства.  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

5 Член Наглядової ради Вернiкова Катерина Олегiвна 1981 Вища 9 

ТОВ "КУА "Актив-Iнвест", 

35895829, До обрання на 

посаду члена Наглядової 

ради ПрАТ "Луцьк Фудз" 

займала посаду заступник 

директора ТОВ "КУА 

25.04.2018, на 

три роки 
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"Актив-Iнвест" . 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз".  Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному 

заробiтку вiдповiдно до займаної посади. За виконання обов"язкiв та повноважень винагорода у звiтному роцi не нараховувалася та  не 

виплачувалася, в т.ч. i в натуральнiй формi. Загальними  зборами акцiонерiв ПрАТ "Луцьк Фудз", якi проводилися 25.04.2018 року, було прийнято 

рiшення (протокол Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) обрати Вернiковаву Катерину Олегiвну (представник акцiонера Руна Фудз Лiмiтед) 

членом Наглядової ради  термiном на три роки. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
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Член Наглядової ради Артазей Андрiй Iванович 1970 Вища 26 

ПрАТ "Луцьк Фудз", 

00377163, До обрання членом 

Наглядової ради, обiймав 

посаду члена Наглядової 

ради ПрАТ "Луцьк Фудз". 

25.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згiдно з договором №1 з членом Наглядової ради вiд 

25.04.2018р.  в звiтному роцi  було виплачено винагороду в розмiрi 295001,10 грн., iнша винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не 

виплачувалася. Загальними  зборами акцiонерiв ПрАТ "Луцьк Фудз", якi проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рiшення (протокол 

Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) обрати Артазея Андрiя Iвановича (представник акцiонера Руна Фудз Лiмiтед) членом Наглядової ради  

термiном на три роки. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних.  
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Член Наглядової ради Ходачук Олег Миколайович 1975 Вища 23 

Благодiйна органiзацiя 

"Благодiйний фонд "Берегиня 

життя", 39133999, До 

обрання членом Наглядової 

ради обiймав посаду 

Президента Благодiйної 

органiзацiї "Благодiйний 

фонд "Берегиня життя". 

25.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згiдно з договором №3 з членом Наглядової ради вiд 

25.04.2018р.  в звiтному роцi  було виплачено винагороду в розмiрi 295001,10 грн., iнша винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не 

виплачувалася. Загальними  зборами акцiонерiв ПрАТ "Луцьк Фудз", якi проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рiшення (протокол 

Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) обрати Ходачука Олега Миколайовича (представник акцiонера Руна Фудз  Лiмiтед) членом Наглядової 

ради  термiном на три роки. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

8 Член Правлiння Полiщук Анна Василiвна 1982 Вища 17 

ПАТ "Луцьк Фудз", 

00377163, Займала посаду 

головного бухгалтера ПАТ 

"Луцьк Фудз", на теперiшнiй 

25.04.2018, на 

невизначений 

строк 
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час займає посаду 

фiнансового директора  

ПрАТ "Луцьк Фудз". 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Статутом ПрАТ "Луцьк Фудз".   Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до 

займаної штатної  посади. За виконання обов"язкiв та повноважень  винагорода у звiтному роцi не нараховувалася та  не виплачувалася, в т.ч. i в 

натуральнiй формi. Загальними  зборами акцiонерiв, якi проводилися 25.04.2018 року, було затверджено нову редакцiю статуту (протокол 

Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) та передбачено створення  Правлiння у складi посадових  осiб, якi займають посади :фiнансового 

директора, начальника юридичного вiддiлу, строк призначення членiв Правлiння невизначений.  Посадова особа акцiями товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
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Член Правлiння 
Олейнiкова Людмила 

Василiвна 
1972 Вища 23 

ТОВ "Нектар", 13362650, 

Займала посаду начальника 

юридичного вiддiлу ТзОВ 

"Нектар", на теперiшнiй час  

займає посаду начальника 

юридичного вiддiлу ПрАТ 

"Луцьк Фудз". 

25.04.2018, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Повноваження та обов"язки визначенi Статутом ПрАТ "Луцьк Фудз".   Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до 

займаної штатної посади. За виконання обов"язкiв та повноважень  винагорода у звiтному роцi не нараховувалася та  не виплачувалася, в т.ч. i в 

натуральнiй формi. Загальними  зборами акцiонерiв, якi проводилися 25.04.2018 року, було затверджено нову редакцiю статуту (протокол 

Загальних зборiв  №26 вiд 25.04.2018р.) та передбачено створення   Правлiння у складi  посадових  осiб, якi займають посади :фiнансового 

директора, директора з маркетингу та продажiв, начальника юридичного вiддiлу, строк призначення членiв Правлiння невизначений.  Посадова 

особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних.  
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння Шамрай Олександр Вiкторович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Посацька Марiя Василiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Валiєв Сергiй Робертович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Свирида Олександр Миколайович 60 000 0,0938 60 000 0 

Член Наглядової ради Вернiкова Катерина Олегiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Артазей Андрiй Iванович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Ходачук Олег Миколайович 0 0 0 0 

Член Правлiння Полiщук Анна Василiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Олейнiкова Людмила Василiвна 0 0 0 0 
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3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Виплата будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення 

не передбачена. 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Руна Фудз Лiмiтед 285611 
4003, Кiпр, СК ХАУЗ р-н, 

Лiмасол, Спiроу Кiпрано 
99,492701 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

72 фiзичнi особи 0,507299 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Луцьк Фудз" (надалi - Товариство) є юридичною особою 

згiдно законодавства України, дiє вiдповiдно до положень Закону  України "Про акцiонернi 

товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу",  Цивiльного кодексу України, 

Господарського кодексу України  та iнших нормативно-правових актiв. 

Приватне акцiонерне товариство  "Луцьк  Фудз" є правонаступником  усiх 

(майнових/немайнових) прав та обов?язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" 

та Вiдкритого акцiонерного Товариства "Луцьк Фудз". 

Метою дiяльностi Товариства є здiйснення виробничо-господарської, iнвестицiйної, комерцiйної 

та iншої пiдприємницької дiяльностi, виробництво та реалiзацiя товарiв споживання та продукцiї 

виробничо-технiчного призначення, органiзацiя та здiйснення закупiвлi i продажу товарiв та 

продукцiї, надання юридичних, торговельних та iнших послуг, здiйснення фiнансових та 

торговельних операцiй, залучення iноземних iнвестицiй, розвиток зовнiшньоекономiчних 

зв'язкiв, формування товарного ринку, розвиток iнфраструктури i реалiзацiя, на основi 

одержаного прибутку,  соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, соцiальних 

та економiчних потреб його працiвникiв,  а також здiйснення iншої, не забороненої чинним 

законодавством України, дiяльностi з метою отримання максимального прибутку.  

Предметом дiяльностi Товариства є: виробництво прянощiв та приправ - основний;  

виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у 

пляшки; неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами. 

ПрАТ "Луцьк Фудз" ж власником торгових марок "Руна", "Рiдний край", "Срiбниця", 

"Томатушка", "Кетча", "Джерело здоров?я". 

З метою розширення ринку збуту продукцiї ТМ Руна Приватне акцiонерне товариство "Луцьк 

Фудз" бере активну участь у найбiльших мiжнародних виставках харчової iндустрiї, таких як  

"SIAL"(Канада), Anuga (Францiя). 

З метою налагодження нових мiжнародних зв'язкiв у напрямку виробництва продукцiї пiд 

приватними торговими марками, ПрАТ "Луцьк Фудз" бере активну участь у мiжнародних 

5926797837221181



спецiалiзованих  виставках, таких як  "World Private Label" (Нiдерланди, м. Амстердам). 

Перспективнi бiзнес-контакти, можливiсть просування нових продуктiв та iдей, та посилення 

власної торгової марки на мiжнародному рiвнi, розширення виробництва, збiльшення обсягiв 

виготовленої продукцiї та кiлькостi робочих мiсць - це основнi напрямки та перспективи 

подальшого розвитку ПрАТ "Луцьк Фудз". 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Сьогоднi ПрАТ "Луцьк Фудз" - вiдомий український виробник бакалiйної продукцiї, передове 

пiдприємство, що активно розвивається, спецiалiзується на виробництвi та продажi 

високоякiсних продуктiв харчування, а саме: томатних соусiв, пасти, аджики, гiрчицi, кетчупiв, 

натуральних i столових оцтiв. Пiвстолiтнi трудовi здобутки дають право з гордiстю заявляти про 

себе як про "Соусну компанiю - лiдера" на ринку України. 

ПрАТ "Луцьк Фудз" активно впроваджує iнновацiйнi проекти, вдосконалює технологiю 

виробництва, застосовує найсучаснiше обладнання та вiд вiкових традицiй зберiгає найцiннiше. 

Товариство гарантує дотримання високої культури та гiгiєни виробництва, використання лише 

якiсної сировини. На пiдприємствi впроваджено систему менеджменту якостi згiдно 

мiжнародних стандартiв  ISO 22000:2005. 

Товариство  прагне полiпшити свою позицiю на внутрiшньому i зовнiшньому  ринках харчової 

продукцiї, демонструвати значнi темпи зростання, пiдтримуючи в довгостроковiй перспективi 

конкурентоспроможнiсть на ринку України, за умови збереження високої  якостi 

продуцiї. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство не укладало деривативiв, не вчиняло правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв, якi б мали вплив на оцiнку активiв емiтента, зобов?язань, фiнансового 

стану  i доходiв  або витрат емiтента. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу 

Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно 

впливати на результати дiяльностi Товариства i його фiнансове становище. Ефект такого 

потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. 

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
На дiяльнiсть емiтента впливають:  ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, 

ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) 

та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi в Компанiї фiнансових iнструментiв. 

Iстотною проблемою товариства є податковий тиск, стрiмкий рiст цiн на сировину, обезцiнення 

нацiональної валюти. 

Ринкова економiка України  продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi 

перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем 
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лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного 

контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами 

України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, 

спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. 

Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених 

ринкiв. 

Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки 

банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує 

невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 

Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи Товариства. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтентом не приймався власний Кодекс  корпоративного управлiння. Основнi принципи 

корпоративного управлiння викладенi в  Статутi Товариства. 

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосування Кодексу корпоративного управлiння 

фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного 

управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Понад визначнi законодавством вимоги  практика корпоративного управлiння  емiтентом не 

застосовується. 

 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Власний Кодекс корпоративного управлiння  емiтентом не розроблявся i не затверджувався. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів 99,49 

Опис Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерного товариства  скликанi за  iнiцiативою 

Наглядової ради товариства, у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про 

акцiонернi товариства", про що кожного акцiонера повiдомили особисто в спосiб, 
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визначений статутом ПрАТ "Луцьк Фудз" та рiшенням Наглядової ради  вiд 

07.03.2019р. (протокол засiдання Наглядової ради №2/19 вiд 07.03.2019р.). 

Дата, час та мiсце проведення  рiчних загальних зборiв: 24 квiтня 2019 року, 

11-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Змiїнець, вул. Левадна, 2А, 

примiщення конференц-залу.Час початку реєстрацiї акцiонерiв - 10.30 год.  Час 

закiнчення реєстрацiї акцiонерiв - 10.50 год.Час вiдкриття зборiв - 11.00 год. 

Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься  письмове  

повiдомлення  про  проведення  загальних  зборiв - 11.03.2019 року. 

Дата складання перелiку акцiонерiв,   якi  мають  право на участь у загальних 

зборах - 18.04.2019 року. 

Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у загальних зборах - 70. 

Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право  

голосу на загальних зборах для вирiшення питань порядку денного загальних 

зборiв - 1. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй,  включених 

до перелiку акцiонерiв - 63 675 329. 

Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй,  якi  

зареєструвалися для участi у загальних зборах - 1. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах - 63 675 329 . 

Порядок денний: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про строк їх 

повноважень. 

2. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення рiчних  загальних 

зборiв акцiонерiв.  

3. Звiт Голови Правлiння про дiяльнiсть товариства за 2018 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками його розгляду.  

4. Звiт Наглядової ради за 2018р.  та прийняття рiшення за наслiдками його 

розгляду. 

5. Затвердження рiчного звiту  та балансу товариства за 2018 рiк. 

6.  Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2018 рiк. 

7.  Про попереднє надання згоди на вчинення  товариством значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися в перiод до скликання наступних рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв.  

8. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi товариства за результатами дiяльностi в 

2019р. 

Прийнятi рiшення: 

1.Обрати  Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб в  складi:  голова   Лiчильної  

комiсiї   -  Пiвторак Iрина Василiвна; члени Лiчильної комiсiї: Дзюба Лiлiя 

Дмитрiвна,  Бролiнська Тамара Iгорiвна. Лiчильну комiсiю обрати на час  

проведення цих  рiчних загальних зборiв акцiонерiв до моменту їх закриття. 

2.Затвердити такий регламент роботи рiчних загальних зборiв: час для виступiв 

доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступiв учасникiв 

загальних зборiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 

хвилин, час для вiдповiдей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви. 

3. Роботу Правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною, звiт Голови 

Правлiння про результати дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 

4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, роботу Наглядової 

ради визнати задовiльною. 

5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2018  рiк. 

6. За результатами дiяльностi товариства в 2018 роцi дивiдендiв не виплачувати, 

чистий прибуток скерувати  на розвиток товариства, на iншi потреби товариства. 

7. Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПрАТ "Луцьк Фудз" у ходi 
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поточної господарської дiяльностi в перiод до скликання наступних рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв значних правочинiв з фiзичними особами та 

юридичними особами,  резидентами та з нерезидентами, в т.ч., але не 

обмежуючись, правочинiв щодо внесення змiн до чинних кредитних договорiв, 

укладення нових договорiв про кредитування, рефiнансування,  як в 

нацiональнiй,  так i в будь-яких  iноземних валютах,  з  банкiвськими та 

iншими фiнансово-кредитними установами, договорiв поворотної фiнансової 

допомоги, позики, правочинiв на залучення iнвестицiй в модернiзацiю 

виробничих потужностей та виробничих примiщень, iнших договорiв, гранична 

сукупна вартiсть кожного з яких не перевищує тридцять п'ять мiльйонiв гривень, 

правочинiв про надання в забезпечення виконання своїх зобов?язань рухомого та 

нерухомого майна товариства без обмеження його вартостi, договорiв купiвлi та 

продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобiв без обмеження їх 

вартостi, та уповноважити Голову  Правлiння на узгодження  iстотних умов  та 

пiдписання вiд iменi товариства таких правочинiв. 

8. Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi, який надаватиме послуги з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства за 

результатами дiяльностi в 2019р., Приватну аудиторську фiрму "Серко", директор 

- С.М. Кориневський. 

 9. Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi, який надаватиме послуги з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства за 

результатами дiяльностi в 2019р., Приватну аудиторську фiрму "Серко", директор 

- С.М. Кориневський. 

Всi питання порядку денного розглянутi, рiчнi загальнi збори приватного 

акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються закритими.  

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
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 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори не скликалися i не  проводилися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

Позачерговi загальнi збори 

не скликалися i не  

проводилися 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Рiчнi загальнi збори були проведенi у 

встановленi термiни. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори не скликалися i не 

проводилися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Голова Наглядової ради Валiєв Сергiй 

Робертович 

 X 
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Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради i Голова Наглядової ради Товариства 

органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання 

Наглядової ради та головує на них, органiзовує на засiданнях 

ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової 

ради. 

Член Наглядової ради Свирида Олександр 

Миколайович 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради Товариства може брати  участь у 

засiданнях правлiння Товариства; оримувати повну, достовiрну 

та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради 

Товариства. 

Член Наглядової ради Верникова Катерина 

Олегiвна 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради Товариства може брати  участь у 

засiданнях правлiння Товариства; оримувати повну, достовiрну 

та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради 

Товариства. 

Член Наглядової ради  Артазей Андрiй 

Iванович 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради Товариства може брати  участь у 

засiданнях правлiння Товариства; оримувати повну, достовiрну 

та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради 

Товариства. 

Член Наглядової ради  Ходачук Олег 

Миколайович 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради Товариства може брати  участь у 

засiданнях правлiння Товариства; оримувати повну, достовiрну 

та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; надавати у 

письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради 

Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

Засiдання Наглядової ради проведенi.  

Загальний опис прийнятих рiшень. 

1. На засiданнi Наглядової  ради 07 березня 2019 року (протокол 

№2/19 вiд 07.03.2019р.) було прийнято рiшення,  що стосується 
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рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

органiзацiйних моментiв скликання та проведення рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. На засiданнi Наглядової  ради 05 квiтня 2019 року(протокол 

№3/19 вiд 05.04.2019р.) було прийнято рiшення про 

затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв та форми  i тексту бюлетенiв для голосування. 

3. На засiданнi Наглядової  ради 19  квiтня 2019 року  

(протокол №4/19 вiд 19.04.2019р.) було прийнято рiшення про 

затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Луцьк Фудз" за 

2018 рiк. 

4. На засiданнi Наглядової  ради 30 травня 2019 року  (протокол 

№5/19 вiд 30.05.2019р.) було прийнято рiшення надати згоду на 

передачу  ПАТ "БАНК ВОСТОК" в заставу машину 

етикетувальну Labbetta 4/3/8 480 RM, iнвентаризацiйний № 02081  

для забезпечення кредитних зобов?язань за кредитним договором 

вiд 26.09.2018р. №ЛК2018-0038. 

5. На засiданнi Наглядової  ради 30 жовтня 2019 року  

(протокол №8/19 вiд 30.10.2019р.) було прийнято рiшення 

звернутися до ПАТ "Банк Восток" з клопотанням про надання 

кредиту у формi овердрафту в розмiрi 5000000 гривень строком 

на 12 мiсяцiв. 

6. На засiданнi Наглядової  ради 22 листопада 2019 року  

(протокол №9/19 вiд 22.11.2019р.) було прийнято рiшення 

передати в заставу  ПАТ "БАНК ВОСТОК" за кредитним 

договором  №ЛК20197-0055 вiд 13.11.2019р. автомобiль   

TOYOTA COROLLA,  реєстрацiйний номер АС5303СМ.   

 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи Згiдно Статуту засiдання Наглядової ради проводяться в мiру 
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наглядової ради необхiдностi, за звiтний перiод засiдання Наглядової Ради ПрАТ 

"Луцьк Фудз" проходили не рiдше одного разу в квартал,  на них 

розглядалися питання фiнансово - господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства, пiдсумки роботи акцiонерного 

товариства, плани по основних напрямках розвитку акцiонерного 

товариства, а також затверджувалися всi ключовi рiшення, якi 

приймалися Правлiнням акцiонерного товариства, необхiднi для 

успiшної його роботи. 

Наглядова рада контролювала  та регулювала дiяльнiсть 

виконавчого органу, в т.ч. з точки зору  захисту прав акцiонерiв  

товариства, а також розглядала тi питання, якi не виходили за 

межi компетенцiї Голови Правлiння ПрАТ "Луцьк Фудз". 

Наглядова рада приймала  рiшення про скликання Загальних 

зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв i призначення робочих органiв для 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Наглядова рада протягом звiтного перiоду здiйснювала контроль 

над ходом виконання рiшень попереднiх загальних зборiв 

акцiонерiв.  

Робота  Наглядової Ради в 2019 роцi визнана задовiльною. 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
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 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння Шамрай 

Олександр Вiкторович 

Голова Правлiння  Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i 

Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених Статутом, представляє 

Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку 

органами державної влади та мiсцевого самоврядування, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, 

а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.  

Член Правлiння Полiщук 

Анна Василiвна 

У межах, встановлених  Статутом,  на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння Товариства,  представляє iнтереси 

Товариства в судах усiх iнстанцiй вiдповiдної юрисдикцiї з усiма 

правами, якi надано законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, 

потерпiлому, скаржнику, заявнику. 

Член Правлiння 

Олейнiкова Людмила 

Василiвна 

У межах, встановлених  Статутом,  на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння Товариства,  представляє iнтереси 

Товариства в судах усiх iнстанцiй вiдповiдної юрисдикцiї з усiма 

правами, якi надано законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, 

потерпiлому, скаржнику, заявнику. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

не проведенi 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

не здiйснювалася 

 

Примітки 
Голова Правлiння очолює колегiальний виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства, 

органiзовує його роботу, скликає, по мiрi необхiдностi, засiдання Правлiння.   Члени Правлiння 

мають право  дiяти  вiд iменi Товариства у межах, встановлених  Статутом та законом,  на 
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пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння Товариства.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так так ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні так ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
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виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних так ні так так так 
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зборів акціонерів 

після їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 
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реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Руна Фудз Лiмiтед 285611 99,492701 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

64 000 000 324 671 Пунктом 10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" (не укладення акцiонерами 

вiд власного iменi з депозитарною 

установою договору про 

обслуговування рахунку у цiнних 

паперах). 

01.01.2015 

Опис Акцiї з обмеженнями в кiлькостi 324671 шт. мають тi акцiонери, якi не 

уклали вiд власного iменi з депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунку у цiнних паперах 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Голова Правлiння Товариства призначається на посаду та звiльняється з посади за рiшенням 

Наглядової ради Товариства. Виплата будь-яких винагород або компенсацiй в разi його 

звiльнення  - не передбачена. 

Члени Наглядової ради Товаритсва  обираються на посади та звiльняється з посад за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Виплата будь-яких винагород або компенсацiй в разi їх 

звiльнення - не передбачена. 

Голова Наглядової ради обирається  на посаду та звiльняється з посади членами Наглядової 

ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. При 

звiльненнi з посади виплата будь-яких винагород або компенсацiй не передбачена. 

Правлiння Товариства формується вiдповiдно до положень Статуту Товариства. Особи, якi є 

членами Правлiння приймаються в штат Товариства на посади та звiльняються iз займаних 

посад  в порядку, визначеному Кодексом законiв про працю України. При звiльненнi з посади 

виплата їм будь-яких винагород або компенсацiй не передбачена. 

Головний бухгалтер Товариства приймається на посаду та звiльняється з неї в порядку, 

визначеному Кодексом законiв про працю України. При звiльненнi з посади виплата йому 

будь-яких винагород або компенсацiй не передбачена. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Голови Правлiння: Голова Правлiння Товариства дiє вiд iменi Товариства у 

межах, встановлених Статутом, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без 

винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, 
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органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, 

вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) будь-якi договори (угоди) з 

урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi 

Статутом Товариства, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi 

Товариства та в iнтересах Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, 

застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизувати) сферу 

компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства. 

Повноваження членiв Правлiння: члени Правлiння, кожен окремо i незалежно один вiд одного у 

межах, встановлених  Статутом, та  на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння 

Товариства,  представляє iнтереси Товариства в судах усiх iнстанцiй вiдповiдної юрисдикцiї з 

усiма правами, якi надано законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, потерпiлому, скаржнику, 

заявнику, в тому числi, але не виключно:  має право подавати заяви, звернення, клопотання; 

подавати,  доповнювати позовнi заяви,  ознайомлюватися з матерiалами справи, робити з них 

витяги, копiї, одержувати копiї судових рiшень;  подавати докази; брати участь у судових 

засiданнях, брати участь у дослiдженнi доказiв; ставити питання iншим учасникам справи, 

надавати пояснення суду, наводити свої доводи, мiркування щодо питань, якi виникають пiд час 

судового розгляду, i заперечення проти заяв, клопотань, доводiв i мiркувань iнших осiб;  

вiдмовлятися вiд позову (всiх або частини позовних вимог), визнавати позов (всi або частину 

позовних вимог);  збiльшувати або зменшувати розмiр позовних вимог; подавати зустрiчний 

позов; укладати мирову угоду на будь-якiй стадiї судового процесу; змiнювати предмет або 

пiдстави позову; подавати виконавчi документи до стягнення та/або виконання, приймати участь 

у виконавчих провадженнях,  заперечувати та оскаржувати дiї виконавцiв; виконувати всi iншi 

дiї, пов'язанi з представництвом та захистом  iнтересiв Товариства у вiдносинах з усiма 

органами державної  виконавчої влади України, органами мiсцевого самоуправлiння, 

правоохоронними та контролюючими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та 

громадянами, а також користуватися iншими процесуальними правами, передбаченими чинним 

законодавством України. 

Повноваження Голови Наглядової ради: Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу 

Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує на 

засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. 

Повноваження членiв  Наглядової ради (Наглядової ради): члени Наглядової ради Товариства 

можуть брати  участь у засiданнях правлiння Товариства; оримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз 

документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання 

Наглядової Ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової 

ради Товариства. 

Повноваження головного бухгалтера: головний бухгалтер Товариства органiзовує роботу 

бухгалтерiї Товариства, забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерiю; контролює 

вiдображення господарських операцiй на рахунках бухгалтерського облiку з використанням 

програми 1С; на основi даних бухгалтерського облiку забезпечує складання фiнансової звiтностi 

Товариства вiдповiдно до вимог П(С)БО та подання її визначеним користувачам у встановленi 

строки, складає баланс пiдприємства; контролює пiдготовку та подання звiтiв, якi передбачають 

пiдпис головного бухгалтера, вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених форм та 

iнструкцiй. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
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З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1  

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

у Звiтi про корпоративне управлiння  

  приватного акцiонерного товариства 

"Луцьк Фудз"  за 2019 рiк 

 

Нацiональнiй  комiсiї з  цiнних 

паперiв  та   фондового  ринку 

Акцiонерам             товариства 

          

Вступний параграф 

Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо  висловлення 

думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння 

приватного акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" (код ЄДРПОУ 00377163) у вiдповiдностi до 

Мiжнародного стандарту  з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є 

аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнфоромацiї", а також вимог чинного законодавства.   

Наш звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 

23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне 

управлiння приватного акцiонерного товариства "Луцьк Фудз" (надалi -iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, i яка включає: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

товариства; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

товариства; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах товариства; 

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб товариства;  

- опис повноважень посадових осiб товариства. 

 

 

 

 

Визначення критерiїв 

Критерiї, за допомогою яких були оцiненi звiтнi данi, викладенi у  статтi 40-1 Закону України 

вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок",   Принципах 

корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 995, Положеннi про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.  

Данi критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що 

складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на 

фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

Наша незалежнiсть та контроль якостi 

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, затвердженого Радою  з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який включає вимоги до незалежностi та iншi 

вимоги, заснованi на принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi  та 

належної ретельностi, конфiденцiйностi й професiйної поведiнки. 

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1  аудиторська фiрма впровадила 
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комплексну систему контролю якостi, що включає формалiзованi полiтику  та процедури 

стосовно дотримання вимог етики, професiйних стандартiв i застосовних законодавчих та 

нормативних вимог. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї 

Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. 

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України вiд 21 грудня 2017 року №  2258 "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи  несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi  для виконання цього завдання. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що 

iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння. 

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. 

Окрiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження 

або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб 

досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання 

завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання 

такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi 

були виявленi; 
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- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 

питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого звiту, який ?рунтується на аудиторських 

доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких 

джерел як:  статуту, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої 

дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення 

посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами товариства, данi депозитарiю 

про склад акцiонерiв. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Думка 

 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння приватного акцiонерного 

товариства "Луцьк Фудз"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,  що додається, складена у 

усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

 

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння  та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826. 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство; 

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило 

застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2) якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного 

в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, вiд яких частин кодексу 

корпоративного управлiння воно вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо товариство 

прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, воно об?рунтовує причини таких дiй; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх 

комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 

них рiшень 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на  iншу 

iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 

року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. 
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Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

 

Директор                                                                                                             

С. М. Кориневський 

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101972.  

Аудиторська фiрма "Серко" (код ЄДРПОУ 20135311) включена до Реєстру аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi за №  0383. 

Адреса аудитора: 

Україна, 43005 

м.Луцьк, 

вул. 8 Березня,1, к. 415 

т. (0332) 23-22-20 

28 квiтня 2020 року 

 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 

5926797837221181



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Руна Фудз Лiмiтед 285611 4003, Кiпр, СК ХАУЗ 

р-н, Лiмасол, Спiроу 

Кiпрано 

63 675 329 99,492701 63 675 329 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 63 675 329 99,492701 63 675 329 0 

5926797837221181



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 64 000 000 0,25 Акцiонери мають право:брати участь i голосувати  

(акцiонери - власники голосуючих акцiй) на Загальних 

зборах акцiонерiв особисто або через своїх 

представникiв; обирати i бути обраними до органiв 

управлiння Товариства; брати участь у розподiлi 

прибутку Товариства та одержувати його частку 

(дивiденди); одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; у разi лiквiдацiї Товариства, акцiонери 

мають право отримати частину вартостi майна 

Товариства, пропорцiйну вартостi належних їм акцiй 

Товариства, iншi права, передбаченi актами 

законодавства та цим Статутом. 

Акцiонери зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати 

акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; виконувати iншi обов'язки, якщо це 

передбачено чинним законодавством України та 

внутрiшнiми нормативними документами Товариства. 

 

Не робилася публiчна пропозицiя 

та/або допуск до торгiв на фондовiй 

бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру. 

Примітки: 

д/в 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 33 698 39 444 0 0 33 698 39 444 

  будівлі та споруди 18 518 19 389 0 0 18 518 19 389 

  машини та обладнання 10 921 15 003 0 0 10 921 15 003 

  транспортні засоби 1 894 2 728 0 0 1 894 2 728 

  земельні ділянки 508 508 0 0 508 508 

  інші 1 857 1 816 0 0 1 857 1 816 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 33 698 39 444 0 0 33 698 39 444 

Опис 

               Основнi засоби 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. 

 Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на 

модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх 

корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  

Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не 

вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, 

вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в 

якому вони були понесенi. 

 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. 

 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.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, 

зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

 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.  
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

68 351 43 787 

Статутний капітал (тис.грн) 16 000 16 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

16 000 16 000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2019р. становить 68351 тис.грн. i  

вiдповiдає вимогам  п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 30 702 X X 

у тому числі:  

ПАТ "Банк Восток" 06.09.2017 30 702 17,5 25.02.2022 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3 395 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 33 817 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 67 914 X X 

Опис Станом на 31 грудня 2019 року iншi короткостроковi 

зобов'язання були представленi наступним чином: 

    

Кредиторська заборгованiсть              31 грудня 2018 року 

 31 грудня 2019 року 

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 302                   

3395 

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню                 

318                   428 

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1229               

   1636 
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Всього                                                                             

 1849                          5459 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Аджика 2021,8 тис.шт. 16396,9 7 2006,7 тис.шт 23742,7 7,1 

2 Гiрчиця 2028,6 тис.шт. 13963,3 7 1997,4 тис.шт. 18647,2 7,1 

3 Оцет 5154,8 тис.шт 28603 17,9 5129,3 тис.шт. 45771,4 18,2 

4 Соуси 19538,7 тис.шт. 184443,3 67,8 18978,5 тис.шт. 238297,3 67,3 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Прямi матерiальнi витрати 81,77 

2 Зарплата загальновиробничого 

персоналу 

5,41 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 581322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.09.2006 

Міжміський код та телефон 044-3630408 

Факс 044-3630408 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Для обслуговування рахунку у цiнних 

паперах та одержання депозитарних 

послуг емiтентом заключений договiр 

№Е-8799/П вiд 01.10.2013р. з ПАТ 

"НДУ". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АТ "Айбокс Банк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21570492 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Дiлова, 9-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263218 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013 

Міжміський код та телефон 044-2054180 

Факс 044-2054180 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Для обслуговування обiгу та 

забезпечення депозитарного облiку 

цiнних паперiв емiтента на вiдповiдних 

рахунках акцiонерiв  та одержання 

депозитарних послуг,  емiтентом 

укладений договiр №1-Е/ЛУ  вiд 

26.08.2016р. зi зберiгачем цiнних 

паперiв. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Серко" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20135311 

Місцезнаходження 43005, Україна, Волинська обл., м. 

Луцьк, вул. 8 Березня, 1, к.415 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0383 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0332-232220 

Факс 0332-232220 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис 06.04.2020р. мiж емiтентом та 

приватною аудиторською фiрмою 

"Серко" був укладений Договiр №23 

про надання аудиторських послуг, а 

саме: висловлення думки та перевiрка 

iнформацiї,  що включена до складу 

звiту про корпоративне управлiння за 

2019 рiк.  Надання аудиторських 

послуг  розпочато 06.04.2020 року та 

закiнчено 286.04.2020 року. 
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XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

35 000 121 320 28,85 Правочини щодо 

внесення змiн до 

чинних кредитних 

договорiв, 

26.04.2019 www.runa.com.ua 
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укладення нових 

договорiв про 

кредитування, 

рефiнансування,  як 

в нацiональнiй,  так 

i в будь-яких  

iноземних валютах,  

з  банкiвськими та 

iншими 

фiнансово-кредитни

ми установами, 

договорiв 

поворотної 

фiнансової 

допомоги, позики, 

правочинiв на 

залучення 

iнвестицiй в 

модернiзацiю 

виробничих 

потужностей та 

виробничих 

примiщень, iнших 

договорiв, гранична 

сукупна вартiсть 

кожного з яких не 

перевищує тридцять 

п'ять мiльйонiв 

гривень, правочинiв 

про надання в 

забезпечення 

виконання своїх 

зобов'язань 

рухомого та 

нерухомого майна 

товариства без 

обмеження його 

вартостi, договорiв 

купiвлi та продажу 

рухомого та 

нерухомого майна, 

основних засобiв без 

обмеження їх 

вартостi, та 
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уповноваження  

ГоловуиПравлiння 

на узгодження  

iстотних умов  та 

пiдписання вiд iменi 

товариства таких 

правочинiв. 

Опис: 

Протягом звiтного перiоду Товариством значнi правочини не укладалися. 

5926797837221181



5926797837221181



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Луцьк 

Фудз" 
за ЄДРПОУ 00377163 

Територія Волинська область, с.Змiїнець за КОАТУУ 0722883703 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво прянощів і приправ за КВЕД 10.84 

Середня кількість працівників: 315 

Адреса, телефон: 45632 с. Змiїнець, Левадна, 2А, +38(0332)778800 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 20 34 

    первісна вартість 1001 640 680 

    накопичена амортизація 1002 ( 620 ) ( 646 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 43 278 

Основні засоби 1010 33 698 39 444 

    первісна вартість 1011 63 554 72 645 

    знос 1012 ( 29 856 ) ( 33 201 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 33 761 39 756 
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    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 27 272 33 934 

Виробничі запаси 1101 16 032 17 812 

Незавершене виробництво 1102 243 444 

Готова продукція 1103 10 997 15 678 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 51 549 56 038 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 1 421 608 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 104 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 619 5 811 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 692 105 

Готівка 1166 2 10 

Рахунки в банках 1167 690 95 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 13 

Усього за розділом II 1195 87 559 96 509 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 121 320 136 265 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16 000 16 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 248 1 248 

Емісійний дохід 1411 1 007 1 007 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 11 11 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26 528 51 092 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 43 787 68 351 
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    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 17 662 11 847 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 17 662 11 847 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 4 304 4 430 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 13 428 14 425 

    товари, роботи, послуги 1615 26 120 23 506 

    розрахунками з бюджетом 1620 302 3 395 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2 957 

    розрахунками зі страхування 1625 318 428 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 229 1 636 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 371 3 284 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 11 799 4 963 

Усього за розділом IІІ 1695 59 871 56 067 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 121 320 136 265 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Шамрай Олександр Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Посацька Марiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Луцьк 

Фудз" 
за ЄДРПОУ 00377163 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 332 445 304 713 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 243 170 ) ( 219 046 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 89 275 85 667 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 29 484 23 779 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 15 881 ) ( 13 537 ) 

Витрати на збут 2150 ( 40 157 ) ( 41 319 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 26 576 ) ( 25 625 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 36 145 28 965 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 160 59 
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Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 6 290 ) ( 8 327 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 30 015 20 697 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 451 -3 764 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 24 564 16 933 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24 564 16 933 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 207 122 185 154 

Витрати на оплату праці 2505 38 893 29 995 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7 588 5 854 

Амортизація 2515 4 682 3 712 

Інші операційні витрати 2520 71 412 72 195 

Разом 2550 329 697 296 910 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 64 000 000 64 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 64 000 000 64 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,383810 0,264580 
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,383810 0,264580 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Шамрай Олександр Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Посацька Марiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 25.04.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Луцьк 

Фудз" 
за ЄДРПОУ 00377163 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 371 250 330 792 

Повернення податків і зборів 3005 5 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 5 0 

Цільового фінансування 3010 997 464 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 127 82 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 160 59 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 20 272 25 608 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 298 741 ) ( 266 667 ) 

Праці 3105 ( 30 318 ) ( 23 812 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 038 ) ( 6 334 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 185 ) ( 10 573 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 391 ) ( 4 350 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 7 794 ) ( 6 223 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 24 972 ) ( 23 584 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2 181 ) ( 2 019 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18 376 24 016 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

5926797837221181



    необоротних активів 3205 55 341 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 9 166 ) ( 14 869 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9 111 -14 528 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 16 813 27 148 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 18 938 ) ( 29 807 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7 727 ) ( 6 249 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9 852 -8 908 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -587 580 

Залишок коштів на початок року 3405 692 112 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 105 692 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Шамрай Олександр Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Посацька Марiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата  

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Луцьк Фудз" за ЄДРПОУ 00377163 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 16 000 0 1 248 11 26 528 0 0 43 787 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 16 000 0 1 248 11 26 528 0 0 43 787 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 24 564 0 0 24 564 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 24 564 0 0 24 564 

Залишок на кінець року  4300 16 000 0 1 248 11 51 092 0 0 68 351 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Шамрай Олександр Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Посацька Марiя Василiвна 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи емiтента, якi здiйснюють  управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента,  офiцiйно пiдтверджують, що, наскiльки це їм  вiдомо,   рiчна фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена  вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",  мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне поданння iнформацiї про розвиток та здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента. 

 

Пiсля 31 грудня 2019 року до дати затвердження  фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  

могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2019 26.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
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