Титульний аркуш

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

Голова правлiння



Остапова Антонiна Павлiвна
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
МП

(дата)









Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
	05509694
1.4. Місцезнаходження емітента
	43008, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
	(0332) 780986, 787300
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
	info@vat-hlib.lutsk.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку



(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
hlib.lutsk.ua
в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
    в) банки, що обслуговують емітента
X
    г) основні види діяльності
X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

    е) інформація про рейтингове агентство

    є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:

    а) інформація про випуски акцій емітента
X
    б) інформація про облігації емітента

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    г) інформація про похідні цінні папери

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
    в) інформація про зобов'язання емітента
X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    б) 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

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

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
У звiтному роцi лiцензiїне отримувались.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.
Викуп акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду  не здiйснювався. 
Товариство перевело випуск акцiй у бездокументарну форму, тому iнформацiя про виданi сертифiкати не розкривається.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
	43008
3.1.5. Область, район
	Волинська обл. - р-н
3.1.6. Населений пункт
	м. Луцьк
3.1.7. Вулиця, будинок
	Пiдгаєцька, 13 б
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
	1198 120 0000 001088
3.2.2. Дата державної реєстрації
	04.05.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
	Виконавчий комiтет Луцької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
	4 904 609
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
	4 904 609
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку
	303440
3.3.3. Поточний рахунок
	26006055402855
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "Промiнвестбанк"
3.3.5. МФО банку
	300012
3.3.6. Поточний рахунок
	26007619988318
3.4. Основні види діяльності
	10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
	10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, торiв i тiстечок тривалого зберiгання
	10.73 - Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Волинськiй областi
13347870
43020, Україна, Волинська обл., * р-н, м. Луцьк, Київський майдан, 9
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього
0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть   штатних працiвникiв 490. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють  за сумiсництвом 4. Фонд оплатипрацi становить 13514,7  тис.грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
	Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Остапова Антонiна Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АС 658148 01.03.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1956
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Хлiб",головний бухгалтер
6.1.8. Опис
	Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.

6.1.1. Посада
	Член правлiння-головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Абрамчук Iрина Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АС 883633 11.06.2003 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1955
6.1.5. Освіта
	неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Луцький авторемзавод",головний бухгалтер
6.1.8. Опис
	Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Песонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення  фiнансових питань дiяльностi ПАТ.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису.

6.1.1. Посада
	Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Басюк Валерiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АС 614959 04.01.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1952
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Хлiб",головний iнженер
6.1.8. Опис
	Бере участь у засiданнях правлiння.

6.1.1. Посада
	Голова ревiзiйноїкомiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Нечипорук Наталiя Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1982
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Хлiб",iнженер iз сертифiкацiї та якостi
6.1.8. Опис
	Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. Винагороди не отримує. Вiдбулась змiна прiзвища голови ревiзiйної- комiсiїт Янко на Нечипорук в зв"язку з одруженням.

6.1.1. Посада
	Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Чернишова Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1961
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	акцiонер
6.1.8. Опис
	Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує та органiзовує роботу наглядової ради.Винагороди не отримує.



6.1.1. Посада
	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гуменюк  Ганна Омелянiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1938
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	акцiонер
6.1.8. Опис
	Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою.  Винагороди не отримує.

6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Драпчинська Надiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1961
6.1.5. Освіта
	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Хлiб" , начальник хлiбного цеху
6.1.8. Опис
	Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Винагороди не отримує.

6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вегера Надiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1967
6.1.5. Освіта
	Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Хлiб" , начальник змiни  хлiбного цеху
6.1.8. Опис
	Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Винагороди не отримує.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Голова правлiння
Остапова Антонiна Павлiвна
АС 658148 01.03.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
01.09.2000
661
0,003369
661
0
0
0
Голова ревiзiйноїкомiсiї
Нечипорук Наталiя Григорiвна
АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
25.10.2007
1
0,00000509
1
0
0
0
Голова наглядової ради
Чернишова Олена Миколаївна
НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
01.10.2001
9 453 794
48,188316
9 453 794
0
0
0
Член наглядової ради
Гуменюк  Ганна Омелянiвна
НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
01.10.2001
9 453 794
48,188316
9 453 794
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Вегера Надiя Василiвна
АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
01.10.2001
284
0,0014
284
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Драпчинська Надiя Петрiвна
АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
01.10.2001
35
0,0002
35
0
0
0
Усього
18 908 569
96,38160609
18 908 569
0
0
0
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Чернишова Олена  Миколаївна
НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi
01.10.2001
9 453 794
48,188316
9 453 794
0
0
0
Гуменюк Ганна Омелянiвна
НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi
01.10.2001
9 453 794
48,188316
9 453 794
0
0
0
Усього
18 907 588
96,376632
18 907 588
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
24.04.2012
Кворум зборів
96,4523
Опис
Порядок денний загальних зборiв. 

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
За обрання голови та секретаря зборiв проголосували "За" 18 915 301 голосiв, "проти" 7 129 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
За обрання лiчильної комiсiї проголосували 18 922 430 голосiв, "проти"  0, "утримались" 0 голосiв.
3. Звiт Правлiння про роботу за 2011 рiк.
За визнання роботи правлiння задовiльною  та затвердження звiту правлiння проголосували "За" 18 922 380 голосiв, "проти" 50 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
4. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2011 рiк.
За визнання роботи  Наглядової ради  задовiльною  та затвердження звiту  проголосували "За" 18 917 815 голосiв, "проти" 4615 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2011 рiк iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2011 рiк.
За визнання роботи  Ревiзiйної комiсiї   задовiльною  та затвердження звiту  Ревiзiйної комiсiї  iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк проголосували "За" 18 917 815 голосiв, "проти"  4 565  голосiв, "утримались" 50 голосiв.
6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2011 рiк.
 За  затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2011 рiк проголосували "За" 18 922 380 голосiв, "проти" 50 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
7. Про розподiл чистого прибутку за 2011 рiк, вирiшення питания про виплату дивiдендiв за 2011 рiк.
За рiшення спрямувати чистий прибуток в сумi 578 тис. грн. на розвиток виробництва , дивiденди не виплачувати проголосували "За" 18 908 588 голосiв, "проти" 13 842 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
8. Вiдкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складi. Обрання Наглядової Ради Товариства.
За вiдкликаня Наглядової Ради Товариства у попередньому складi проголосували "За" 18 921 430 голосiв, "проти" 1000 голосiв, "утримались" 0 голосiв, за обрання Наглядової Ради проголосували "За" 18 907 890 голосiв,  "утримались" 19 950 голосiв, "визнано недiйсними " 9 130 голосiв.
9. Визначення та затвердження умов договорiв, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової Ради. 
За прийняття рiшення проголосували "За" 18 917 815 голосiв, "проти" 50 голосiв, "утримались" 4565 голосiв.
10. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства у попередньому складi. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
За вiдкликання проголосували "За" 18 917 865 голосiв, "проти" 0 голосiв, "утримались" 4565 голосiв, за обрання проголосували "За" 18 908 590 голосiв,  "утримались" 12 573 голосiв, "визнано недiйсними " 13 695 голосiв.
11. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
За прийняття рiшення проголосували "За" 18 907 590 голосiв, "проти" 10275 голосiв, "утримались" 4565 голосiв.
12. Про надання згоди на укладення генеральної угоди, кредитних договорiв.
За прийняття рiшення проголосували "За" 18 909 686 голосiв, "проти" 8179 голосiв, "утримались" 4565 голосiв.
13. Про вирiшення питання про передачу в заставу (iпотеку) майна Товариства.
За прийняття рiшення проголосували "За" 18 909 686 голосiв, "проти" 8179 голосiв, "утримались" 4565 голосiв.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання вiд iменi товариства генеральної угоди, кредитних договорiв та договорiв застави (iпотеки).
За прийняття рiшення проголосували "За" 18 909 686 голосiв, "проти" 8179 голосiв, "утримались" 4565 голосiв.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
АФ "Аудит-ФАГ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25089923
Місцезнаходження
43000, Волинська обл., * р-н, м. Луцьк, вул. Шопена,22а, оф.74
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1850
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(0332) 722265
Факс
722265
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35917889
Місцезнаходження
04107, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Тропiнiна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.11.2009
Міжміський код та телефон
(044) 5854240
Факс
(044) 5854240
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00032112
Місцезнаходження
03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №493218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
21.10.2009
Міжміський код та телефон
(044) 2478082
Факс
(044) 2478082
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
*

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.06.2010
19/03/1/10
Волинське ТУ ДКЦПФР
UA 4000082150

Документарні іменні
0,25
19 618 436
4 904 609
100
Опис
Акцiї на фондових бiржах не торгуються.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Хлiб" побудовано на честь 900-рiччя м. Луцька i 24 грудня 1983р. введено в експлуатацiю як Луцький хлiбозавод  №1, який входив у Волинське виробниче об'єднання хлiбопекарної промисловостi i був розрахований на випуск 130 тн.  хлiбобулочних виробiв за добу. 5  тавня 1994р. пiдприємство стало Орендним пiдприємством "Хлiб". 17 грудня 1996р. Орендне пiдприємство "Хлiб" було приватизоване i перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство"Хлiб", та перейменовано за рiшенням загальних зборiв ВАТ "Хлiб",протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб".
З типових проектiв хлiбозаводiв даного зразку це один з кращих на Українi.З пускового перiоду - це високомеханiзоване та автоматизоване пiдприємство, починаючи з безтарного зберiгання борошна i до реалiзацiї готової продукцiї в торгiвельну мережу.



Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
В склад ПАТ входять: хлiбобулочний цех,  макаронний цех, ремонтно-механiчна та транспортна дiльницi, торгiвельний вiддiл.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї з боку   третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою iз застосуванням комп'ютерної програми 1С: Бухгалтерiя 7.7.


Текст аудиторського висновку
ПП Аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, оф. 74, тел.  (0332) 72-22-65


Аудиторський висновок
незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Публiчного
акцiонерного товариства "Теремно Хлiб"
за 2012 рiк

м. Луцьк                                                                                                          "20" березня 2013р.

                                                        Аудиторський висновок надається керiвнику
                                                           ПАТ "Теремно Хлiб" 
                                                       Нацiональнiй комiсiї з цiнних
                                                       паперiв та фондового ринку

Аудиторами Приватного пiдприємства аудиторської фiрми "Аудит - ФАГ" (надалi за текстом "ми" або "аудитори "), зареєстрованої виконавчим комiтентом Луцької мiської ради 26.11.1997р. (свiдоцтво про державну реєстрацiю АОО №390487), яка внесена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, згiдно свiдоцтва №1850, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98, проведено незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Теремно Хлiб"(надалi "Товариство") за перiод дiяльностi з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою висловлення незалежної професiйної думки з приводу достовiрного вiдображення  в усiх суттєвих аспектах iнформацiї у фiнансових звiтах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вимог законодавства.
1. Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство.
1.	Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Теремно 
                                   Хлiб".
2.	Код за ЄДРПОУ 05509694.
3.	Мiсце знаходження:430083017 м. Луцьк вул. Пiдгаєцька, буд. 13б.
4.	Дата державної реєстрацiї 05.08.1998 рiк.
2.	Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-ХII (в редакцiї закону України вiд 14.09.2006 № 140-V), Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг(далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", а також  Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, що застосовуються в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту i Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 року, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.
Цi нормативнi документи вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту з метою отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвого викривлення. Аудитом передбачено виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку прийнятностi використаних облiкових полiтик та достатностi облiкових оцiнок.
Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi за 2012 рiк:
"	Баланс (форма 1 ) станом на 31 грудня 2012 року 
"	Звiт про фiнансовi результати (форма 2) за 2012 рiк
"	Звiт про рух грошових коштiв (форма 3) за 2012 рiк 
"	Звiт про власний капiтал (форма 4) за 2012 рiк
"	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
"	Документи з трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної за П(С)БО, у звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.
Пiд час проведення аудиторської перевiрки надiсланi постачальникам, покупцям та iншим дебiторам i кредиторам запити на пiдтвердження ними заборгованостей.
Аудиторами визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою iз застосуванням комп'ютерної програми 1С: Бухгалтерiя 7.7.
Перевiркою встановлено, що показники фiнансової звiтностi сформованi за даними бухгалтерського облiку i є взаємопов'язаними.
Iнформацiя, наведена у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, вiдповiдає показникам iнших форм звiтностi та даним бухгалтерського облiку.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення  аудиторської думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ "Теремно Хлiб"несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi, а саме: до вимог Закону Україна "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 року № 419 та п.п. 49.18.2 ПКУ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловленням думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту . Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежать вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової   звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,  та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
В зв'язку з тим,що iнвентаризацiю товарно-матерiальних цiнностей Товариство провело станом на 1 грудня 2012 року, грошових коштiв та розрахункiв з дебiторами i кредиторами - на 1 сiчня 2013 року до нашого призначення аудиторами згiдно укладеного договору №3 вiд 08.01.201 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї запасiв i основних засобi. 
У зв'язку з цим iснує ймовiрнiсть вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi, якi на нашу думку, не мають значного впливу на показники фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку , за винятком впливу питання,про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Теремно Хлiб"станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчується на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Звiт щодо вимог до аудиторського висновку НКЦПФР.
Вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360, нами розглянута iнформацiя щодо вiдповiдностi наявностi чистих активiв вимогам чинного законодавства ст.. 155 Цивiльного кодексу України. За даними балансу розрахункова величина чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року складає 14502 тис. грн. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу Товариства свiдчить, що вартiсть його чистих активiв бiльша на 9597 тис. грн. вiд розмiру статутного капiталу. 
Отже аудитом пiдтверджується, що вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
На виконання вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", нами розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю на предмет її вiдповiдностi iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. Перевiрцi пiдлягала iнформацiя про зобов'язання емiтента, про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї. Пiд час розгляду вищевказаної iнформацiї встановлено, що вiдображенi в неї фiнансовi показники iдентичнi показникам перевiреної аудитором фiнансової звiтностi.
Аудитори зазначають що за iнформацiєю, наданої керiвництвом Товариства у 2012 роцi вiдбулися наступнi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: повiдомлення про отримання кредиту, яке було прийняте на загальних зборах акцiонерiв Товариства 24.04.2012, i було здiйснене 31.05.2012р. i розмiщено 31.05.2012р.
Отже подана до Комiсiї iнша iнформацiя не суперечить iнформацiї, яка мiститься  у провiренiй аудитором фiнансової звiтностi.
Аудиторами перевiренi вчиненi акцiонерним Товариством правочини у ходi поточної господарської дiяльностi у звiтному перiодi.
Проведеною перевiркою виявлено, що товариство здiйснювало правочини, якi перевищували їх граничну сукупну вартiсть, тобто 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi. Однак всi вказанi правочини погоджувалися з наглядовою радою i по них прийнятi рiшення.
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Органами управлiння товариства є:
"	Загальнi збори акцiонерiв товариства
"	Наглядова рада товариства
"	Правлiння
У звiтному перiодi проведено загальних зборiв акцiонерiв в кiлькостi - 1. Засiдання Наглядової ради вiдбулося впродовж 2012 року 26 разiв.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обрана ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб. Внутрiшнiй аудит здiйснювався у звiтному перiодi ревiзiйною комiсiєю та керiвництвом товариства. 
За зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань Наглядової ради та Ради директорiв вiдповiдає голова правлiння.
Вiдповiдно до МСА 240 аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Нами застосоване професiйне судження пiд час визнання обсягу тестування журнальних записiв, об?рунтованiсть облiкових оцiнок, використання рiзних методiв вибiрки, збiльшення їх обсягiв, проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу, виконанi аналiтичнi процедури на рiвнi бiльшої деталiзацiї.
Звернуто увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв. Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шахрайства.
В результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок.
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ".
Свiдоцтво (№1850) про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, видано за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98.
Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  оф. №74.
Телефон (факс) (0332) 72-22-65.
Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi договору про проведення аудиту вiд 08 сiчня 2013 р. №3.
Аудит розпочато 08 сiчня 2013р.  i закiнчено 20 березня 2013р.




Директор аудиторської                                                                                    Форсюк А.Г.
Фiрми "Аудит - ФАГ"
20.03.2013 року



Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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
Основнi види продукцiї, випуск яких здiйснюється сьогоднi:хлiб сiчовий, подовий 0,700кг, хлiб луцький, подовий 0,700кг, хлiб "Родзинка", формовий 0,350кг, хлiб "Здоров'я", подовий 0,500кг,хлiб заварний теремнiвський 0,700кг, хлiб подiльський подовий, 0,700кг..
Основнi ринки збуту - це маркети i супермаркети м. Луцька, торговi точки емiтента по м. Луцьку, пiдприємцi Рожищенського, Кiверцiвського, Маневицького, Ковельського районiв.


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Вiдчуження активiв не вiдбувалось. Придбання нового обладнання  та модернiзацiя виробництва вiдбувається за рахунок банкiвських кредитiв та власних коштiв.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Обладнання на пiдприємствi- це 6 поточно-механiчних лiнiй по виробництву хлiба.Основне обладнання експлуатується з 1983 р. Щорiчно проводяться плановi профiлактичнi та капiтальнi ремонти обладнання. Морально застарiле замiнюється на нове. Так в 2008 роцi було введено в експлуатацiю обладнання для пакування та порiзки хлiба, встановлена iмпортна розкатка тiста в кондитерському цеху, закiнчено будiвництво складу макаронних виробiв та введено в експлуатацiю, реконстройовано лiнiю №4 по виробництву хлiба пшеничного. В 2009 ще одна лiнiя вiдновлена новим обладнанням. Лiнiю №1 переобладнано на виробництво батона нарiзного, дорожнього.Вперше на лiнiї встановлено систему охолодження продукцiї. Проведено капремонт печi " Гостол " на лiнiї №3. Проводиться реконструкцiя шафи кiнцевого вистою на лiнiї №5.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами є рiст цiн на сировину, енергоносiї, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильнi матерiали i ,як наслiдок, на хлiбобулочнi вироби.



Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафи  протягом звiтного не накладались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування вiдбуваєьбся за рахунок власних обiгових коштiв та кредитiв банккiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi.



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)
-

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не проводились

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi. 

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
Основними ризиками є зростання цiн на енергоносiї та сировину  та встановлення граничного рiвня рентабельностi до собiвартостi виробництва хлiба. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
20 320
17 738
0
0
20 320
17 738
  будівлі та споруди
2 713
2 740
0
0
2 713
2 740
  машини та обладнання
16 640
14 139
0
0
16 640
14 139
  транспортні засоби
522
429
0
0
522
429
  інші
445
430
0
0
445
430
2. Невиробничого призначення:
3
2
0
0
3
2
  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
  інші
3
2
0
0
3
2
Усього
20 323
17 740
0
0
20 323
17 740
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 45060 тис.грн. Первiсна вартiсть збiльшилась на 102,1% . Коефiцiєнт зносу основних засобiв становить 0,589 коефiцiєнт придатностi 0,411. Нарахована сума зносу становить 27320 тис.грн. Майно емiтентом використовується без обмежень.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
14 502
15 031
Статутний капітал (тис.грн.)
4 905
4 905
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
4 905
4 905
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.
Висновок
Товариство вiдповiдає вимогам  ст 155 ЦКУ.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
9 328
X
X
у тому числі:

фiнансовий
28.05.2012
5 994
19,4
27.05.2014
фiнансовий
28.05.2012
2 485
19,5
27.05.2017
овердрафт
09.08.2012
357
23
08.08.2013
овердрафт
12.04.2012
492
23,5
11.04.2013
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
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
*
30.12.1899
0
0
30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
*
30.12.1899
0
X
30.12.1899
Податкові зобов'язання
X
325
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
15 176
X
X
Усього зобов'язань
X
24 829
X
X
Опис
*

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од.вим.)
у грошовій формі (тис.грн.)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од.вим.)
 у грошовій формі (тис.грн.)
у відсотках до всієї виробленої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Хлiбобулочнi вироби
17414,7
76938,2
96
17422,2
76940,6
96
2
Кондитерськi вироби
68,5
1036,8
1
68,4
1032,5
1
3
Макароннi вироби з давальницької сировини
2512,3
2300,3
3
2512,3
2300,3
3
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Сировина та матерiали
60
2
Топливо
10
3
Електроенергiя
2
4
Оплата працi
8
5
Амортизацiя
6
6
Вiдрахування на соц. заходи
3
7
Iншi витрати
11

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
30.05.2012
31.05.2012
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
1
0
2
2011
2
1
3
2012
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так
Ні
Реєстраційна комісія
X

Акціонери

X
Реєстратор

X
Депозитарій

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Внесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про зміну типу товариства

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X
Інше (запишіть)


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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  26

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
нi

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)


X

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

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

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

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

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

Інше (запишіть)


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  10

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор)
так
так
так
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
ні
ні
ні
Інше (запишіть)

ні
ні
ні

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
ні
так
ні
ні
Затвердження аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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 (правління)
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Правління або директор

X
Інше (запишіть)


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

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Ревізійна комісія
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)


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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)


X

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

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:


акціонерів

X
суду

X
Інше (запишіть)
У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:


Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
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за СПОДУ
6024
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
за КВЕД
15.81.0
Середня кількість працівників (1): 509
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 43008, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
на 31.12.2012 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:



    залишкова вартість
010
0
0
    первісна вартість
011
0
0
    накопичена амортизація
012
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
020
0
76
Основні засоби:



    залишкова вартість
030
20 323
17 740
    первісна вартість
031
44 146
45 060
    знос
032
( 23 823 )
( 27 320 )
Довгострокові біологічні активи:



    справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
    первісна вартість
036
0
0
    накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
0
0
    інші фінансові інвестиції
045
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
373
373
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
1 920
1 934
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
2 521
2 843
Знос інвестиційної нерухомості
057
( 601 )
( 909 )
Відстрочені податкові активи
060
7
23
Гудвіл
065
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Гудвіл при консолідації
075
0
0
Усього за розділом I
080
22 623
20 146
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
1 901
1 824
Поточні біологічні активи
110
0
0
Незавершене виробництво
120
0
0
Готова продукція
130
14
17
Товари
140
85
5 477
Векселі одержані
150
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
3 779
8 654
    первісна вартість
161
3 800
8 675
    резерв сумнівних боргів
162
( 21 )
( 21 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:



    за бюджетом
170
3
2
    за виданими авансами
180
1 919
1 754
    з нарахованих доходів
190
0
0
    із внутрішніх розрахунків
200
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
112
86
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
0
549
    у тому числі в касі
231
0
26
    в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
0
908
Усього за розділом II
260
7 813
19 271
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
275
19
0
Баланс
280
30 455
39 417

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
4 905
4 905
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
0
0
Резервний капітал
340
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
10 126
9 597
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
370
( 0 )
( 0 )
Накопичена курсова різниця
375
0
0
Усього за розділом I
380
15 031
14 502
Частка меншості
385
0
0
II. Забезпечення таких витрат і платежів



Забезпечення виплат персоналу
400
12
86
Інші забезпечення
410
0
0
Сума страхових резервів
415
0
0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
0
0
Цільове фінансування  (2)
420
0
0
Усього за розділом II
430
12
86
ІІІ. Довгострокові зобов'язання



Довгострокові кредити банків
440
7 323
8 479
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
470
0
190
Усього за розділом ІІІ
480
7 323
8 669
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
2 171
849
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
0
0
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
4 534
13 965
Поточні зобов’язання за розрахунками:



    з одержаних авансів
540
55
231
    з бюджетом
550
811
325
    з позабюджетних платежів
560
0
0
    зі страхування
570
168
222
    з оплати праці
580
329
471
    з учасниками
590
0
0
    із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
21
97
Усього за розділом IV
620
8 089
16 160
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
30 455
39 417
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги
(421)
0

Керівник				Остапова А. П.

Головний бухгалтер			Абрамчук I. М.
КОДИ
Дата
31.12.2012
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
за ЄДРПОУ
05509694
Територія
Волинська область, м.Луцьк
за КОАТУУ
0710100000
Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА 
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
за КВЕД
15.81.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
97 410
0
Податок на додану вартість
015
( 16 235 )
( 0 )
Акцизний збір
020
( 0 )
( 0 )

025
( 0 )
( 0 )
Інші вирахування з доходу
030
( 0 )
( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
81 175
0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 55 789 )
( 0 )
Валовий прибуток:
   прибуток
050
25 386
0
   збиток
055
( 0 )
( 0 )
Інші операційні доходи
060
18 505
0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
061
0
0
Адміністративні витрати
070
( 3 855 )
( 0 )
Витрати на збут
080
( 20 184 )
( 0 )
Інші операційні витрати
090
( 17 970 )
( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
091
( 0 )
( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток
100
1 882
0
    збиток
105
( 0 )
( 0 )
Доход від участі в капіталі
110
0
0
Інші фінансові доходи
120
0
0
Інші доходи (1)
130
96
0
Фінансові витрати
140
( 1 748 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
150
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
160
( 500 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
   прибуток
170
0
0
    збиток
175
( 270 )
( 0 )
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності
176
0
0
    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності
177
( 0 )
( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180 
( 259 )
( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185 
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток
190
0
0
    збиток
195
( 529 )
( 0 )
Надзвичайні:
   доходи
200
0
0
    витрати
205
( 0 )
( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку
210
( 0 )
( 0 )
Частка меншості
215
0
0
Чистий:
   прибуток
220
0
0
    збиток
225
( 529 )
( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення
226
0
0
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою
(131)
0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
47 648
0
Витрати на оплату праці
240
13 751
0
Відрахування на соціальні заходи
250
5 022
0
Амортизація
260
3 956
0
Інші операційні витрати
270
8 660
0
Разом
280
79 037
0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
0
0
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
0

Керівник				Остапова А. П.

Головний бухгалтер			Абрамчук I. М.
КОДИ
Дата
31.12.2012
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
за ЄДРПОУ
05509694
Територія
Волинська область, м.Луцьк
за КОАТУУ
0710100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
за КВЕД
15.81.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004
Стаття
Код
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)
010
110 210
0
Погашення векселів одержаних
015
0
0
Покупців і замовників авансів
020
231
0
Повернення авансів
030
563
0
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
1
0
Бюджету податку на додану вартість
040
0
0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045
0
0
Отримання субсидій, дотацій
050
0
0
Цільового фінансування
060
0
0
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
0
0
Інші надходження
080
360
0
    Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
090
( 79 395 )
( 0 )
Авансів
095
( 1 754 )
( 0 )
Повернення авансів
100
( 2 )
( 0 )
Працівникам
105
( 11 434 )
( 0 )
Витрат на відрядження
110
( 16 )
( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
( 3 784 )
( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток
120
( 455 )
( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи
125
( 5 448 )
( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
( 3 268 )
( 0 )
Цільових внесків
140
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
145
( 2 116 )
( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
3 693
0
Рух коштів від надзвичайних подій
160
0
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
3 693
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Реалізація:



    фінансових інвестицій
180
0
0
    необоротних активів
190
0
0
    майнових комплексів
200
0
0
Отримані:



    відсотки
210
0
0
    дивіденди
220
0
0
Інші надходження
230
0
0
Придбання:



    фінансових інвестицій
240
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
250
( 2 129 )
( 0 )
    майнових комплексів
260
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
270
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
-2 129
0
Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-2 129
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження власного капіталу
310
0
0
Отримані позики
320
8 841
0
Інші надходження
330
0
0
Погашення позик
340
( 9 856 )
( 0 )
Сплачені дивіденди
350
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
360
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
-1 015
0
Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
-1 015
0
Чистий рух коштів за звітний період
400
549
0
Залишок коштів на початок року
410
0
0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
0
0
Залишок коштів на кінець року
430
549
0

Керівник				Остапова А. П.

Головний бухгалтер			Абрамчук I. М.
КОДИ
Дата
31.12.2012
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
за ЄДРПОУ
05509694
Територія
Волинська область, м.Луцьк
за КОАТУУ
0710100000
Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА 
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
за КВЕД
15.81.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
4 905
0
0
3 232
0
6 916
0
0
15 053
Коригування:










Зміна облікової політики
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
030
0
0
0
0
0
-22
0
0
-22
Інші зміни
040
0
0
0
-3 232
0
3 232
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
050
4 905
0
0
0
0
10 126
0
0
15 031
Переоцінка активів:










Дооцінка основних засобів
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка основних засобів
070
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка незавершеного будівництва
090
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка нематеріальних активів
110
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )

120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130
0
0
0
0
0
-529
0
0
-529
Розподіл прибутку:










Виплати власникам (дивіденди)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0

170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:










Внески до капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:










Викуп акцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплений акцій (часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі:










Списання невідшкодованих збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Безкоштовно отримані активи
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
-529
0
0
-529
Залишок на кінець року
300
4 905
0
0
0
0
9 597
0
0
14 502

Керівник				Остапова А. П.

Головний бухгалтер			Абрамчук I. М.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до попередньої фiнансової звiтностi за рiк ,
що закiнчився 31 грудня 2012 р.

 (в тис.грн.)                                                                                                                     

1.Органiзацiя .
Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" (далi-Товариство) засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв : регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi та органiзацiї орендарiв Орендного Пiдприємства "Хлiб" , зареєстрованого виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради народних депутатiв вiд 4 травня 1994 року за №05509694 вiд 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Пiдприємства "Хлiб" у Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Хлiб" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Хлiб", протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" .
  Основними видами дiяльностi , якими займається Товариство є :
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв ; виробництво борошняних кондитерських виробiв , тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання .
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива ; виробництво борошняних кондитерських виробiв , тортiв i тiстечок тривалого зберiгання .
10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв .
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами .
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами .
47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами , борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах .
  Пiдприємство знаходиться у мiстi Луцьк , вулиця Пiдгаєцька ,13 Б , Україна.
  Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2012 та 1 сiчня 2012  року складала 509 та 536 осiб ,вiдповiдно .
  Станом на 31 грудня 2012 та 01.01.2012 року такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства : 
 

№ з/п	Акцiонери пiдприємства	31.12.2012 р.
%	01.01.2012р.
%
1	2	3	4
1.	Гуменюк Ганна Омелянiвна	48,1883	48,1883
2.	Чернишова Олена Миколаївна	48,1883	48,1883
3.	Агрофiрма "Заповiт" Україна	0,4078	0,4078
4.	КСП "Волинь" Україна	0,2243	0,2243
5.	КСП "Коршiв" Україна	0,2243	0,2243
6.	КСП "Свiтанок" Україна	0,3058	0,3058
7.	Iншi фiзичнi особи	2,4612	2,4612

	Всього:	100	100




  Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Зборами акцiонерiв   23.04.2013р.

 2.Основи представлення фiнансової звiтностi . 

  Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) , мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення , розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi .
  Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривнях , якщо не вказано iнше . Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi .
  Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ . 
  За всi звiтнi перiоди закiнчуючи роком ,що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України .Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю ,складеною вiдповiдно МСФЗ .

  Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку .
  Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

              МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).  
               Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства .
  Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(с) БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ-01 сiчня 2012 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду , вiдображеного в найостаннiшнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за попереднiми П(с) БО-31 грудня 2011 року ., представлено наступним чином :  

Статтi	Пояснення	Попереднi
П(с) БО
тис.грн.	Виправлення
помилок	Вплив переходу на МСФЗ
тис.грн.	МСФЗ
тис.грн
1	2	3	4	5	6
Нематерiальнi активи	1,2	13		-13	0
Нематерiальнi активи	1,2	-12		12	0
Основнi засоби	1,1	47167		-3021	44146

Основнi засоби	1,1	-24924		1101	-23823
Основнi засоби	1,4	14		-14	
Iнвестицiйна нерухомiсть	1,1	0		2521	2521
Iнвестицiйна нерухомiсть	1,1	0		-601	-601
Довгострокова дебiторська заборгованiсть	1,3	0		373	373
Вiдстроченi податковi активи		7			7
Усього,непоточних активiв		22265		358	22623
Запаси		1902	-1		1901
Запаси		14			14
Запаси		85			85
Короткостроковi векселi	1,3	373		-373	0
Дебiторська заборгованiсть		3800			3800
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть		-21			-21
~~~		3			3

~~~	1,9	2086		-167	1919
~~~	1,7	56		56	112
~~~	1,5, 1,6	16		-16	0
Iншi активи	1,7	56		-56	0
Непоточнi активи утриманi для продажу		19			19
Усього поточних активiв :		8389	-1	-556	7832
Усього :		30654	-1	-198	30455
Короткостроковi забезпечення		-12			-12
Довгостроковi зобов'язання (позики)		-7323			-7323
Короткостроковi зобов'язання		-2171			-2171
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть		-4534			-4534
~~~	1,5	-6,6		11	-55
~~~		-811			-811
~~~		-168			-168
~~~		-329			-329
~~~	1,9	-187		166	-21
					
					
Усього зобов'язань:		15601		177	-15424
Разом активи (мiнус) зобов'язання		15053	-1	-21	15031
Статутний капiтал		4905			4905
Резервний капiтал (переоцiнка основних засобiв)	1,8	3232		-3232	0
Нерозподiлений прибуток /накопиченi збитки/	1,1	6916	-1	3211	10126
	1,2				
	1,4				
	1,6				
	1,8				
Разом власний капiтал:		15053	-1	-21	15031


Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ

1,2	Нематерiальнi активи , списання активiв нижче критерiю суттєвостi :програмне забезпечення первiсною вартiстю -13418,26 грн. , залишковою-1107,25 грн.
1,1	Основнi засоби  та малоцiнне обладнання -списання активiв нижче критерiю
суттєвостi :первiсною вартiстю 54642,57 грн.,їх залишкова вартiсть 924,80 грн. ,МНМА-первiсна вартiсть 445650,18 грн. , їх залишкова вартiсть - "0"
Перекласифiкацiя основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть первiсною вартiстю 2521 тис.грн., залишковою вартiстю 1920 тис.грн.
1,3	В роздiлi II балансу Оборотнi активи помилково облiковується довгостроковий вексель на рах.341 , а слiд було вiдображати вказану заборгованiсть на рах .162 "Довгостроковi векселi одержанi" i в1 роздiлi балансу -373 тис.грн.
1,4	Не вiдповiдають критерiям визнання активiв та пiдлягають списанню незавершене будiвництво в сумi 14230,72 грн.
1,5	Частина Дебетового С-до за рах.643 "Податковi зобов'язання" виникла внаслiдок вiдображення в облiку авансiв одержаних , тому здiйснюється коригування 1,5, в сумi 11 тис.грн.
1,6	До статтi балансу "Iншi оборотнi активи" включенi суми податкового кредиту за неодержаними податковими накладними 5366 грн.,якi слiд було вiднести на нерозподiлений прибуток .
1,7	Витрати майбутнiх перiодiв рекласифiкуються до вiдповiдних статей , згiдно економiчним змiстом в сумi 56 тис.грн.
1,8	На рах.423 "До оцiнка активiв" пiдприємство облiковує суми iндексацiї , якi були здiйсненi до 2000 року .Згiдно МСФЗ iндексацiя необоротних активiв не вважається резервом до оцiнки i має бути перенесена на нерозподiлений прибуток в сумi 32320тис грн.
1,9	В складi iншої поточної заборгованостi облiковується кредитове сальдо за  рах.644 "Податковий кредит" в сумi 166222 грн ,яка виникла внаслiдок вiдображення в облiку авансiв виданих , а тому здiйснюється коригування .

  Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2012 року та 01 сiчня 2012 року та прибутку за роки , що закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi  за Положеннями (стандартами бухгалтерського облiку України (П(с) БО) та за МСФЗ , надане наступним чином :

	31.12.2012	01.01.2012
	Капiтал	Прибуток	Капiтал	Прибуток
Звiтнiсть за П(с)БО	8137	6387	8137	6916
Списання активiв ,якi не вiдповiдають критерiям визнання		-22		-22
Iндексацiя необоротних активiв ,яка не вважається резервом дооцiнки i переноситься на нерозподiлений прибуток	-3232	3232	-3232	3232
Всього:	4905	9597	4905	10126

Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року:

Показники	Код рядка	За П(С)БО	Перехiд на МСФЗ	За МСФЗ	Пояснення
1	2	3	4	5	6
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	010	97410		97410	
Податок на додану вартiсть	015	(16235)		(16235)	
Iншi вирахування з доходу	030				
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (035)	035	81175		81175	
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (040)	040	(55789)		(55789)	
Валовий:	 				
прибуток	050	25386		25386	
збиток	055				
Iншi операцiйнi доходи (060)	060	18505		18505	
Адмiнiстративнi витрати (070)	070	(3855)		(3855)	
Витрати на збут (080)	080	(20184)		(20184)	
Iншi операцiйнi витрати (090)	090	(17970)		(17970)	
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:	 	-			
прибуток	100	1882		1882	
збиток	105				
Доход вiд участi в капiталi (110)	110				
Iншi фiнансовi доходи (120)	120	-			
Iншi доходи (130)	130	96		96	
Фiнансовi витрати (140)	140	(1748)		(1748)	
Втрати вiд участi в капiталi (150)	150				
Iншi витрати (160)	160	(500)		(500)	
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi (165)	165				
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування:	 				
прибуток	170				
збиток	175	(270)		(270)	
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (180)	180	259		259	


Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi (185)	185	-			
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi:	 	-		-	
прибуток	190				
збиток	195	(529)		(529)	
Надзвичайнi:	 	-		-	
доходи надзвичайнi (200)	200	-		-	
витрати надзвичайнi (205)	205	-		-	
Податки з надзвичайного прибутку (210)	210	-		-	
Чистий:	 	-		-	
прибуток	220				
збиток	225	(529)		(529)	

Звiт про рух грошових коштiв .
  Перехiд на МСФЗ не вплинув на звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився 31 грудня 2012 року у сформуваннi потокiв грошових коштiв та наданий наступним чином :

	2012
	За
П(с)БО	Вплив переходу на МСФЗ та виправлення помилок	За
МСФЗ
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi	3693		3693
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi	(2129)		(2129)
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової звiтностi 	(1015)		(1015)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод	549		549


   Використання оцiнок та припущень .

  При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення , якi мають вплив на визначення сумi активiв та зобов'язань , визначення доходiв та витрат звiтного перiоду ,розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi , ?рунтуючись на МСФЗ , МСБО та тлумаченнях , розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi .
 Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок . Оцiнки , якi особливо чутливi до змiн , стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi . 
  Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу , якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду , представленi таким чином :
.
                                                                                               31.12.2012 р                   
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть                    10496                              
Iнвестицiйна нерухомiсть                                                   1934                                
  
Функцiональна валюта
  Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня .


3.Основнi принципи облiкової полiтики  .

  Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв .

  Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi , коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента . Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку .
  Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :   
    - дебiторська заборгованiсть ;
   - фiнансовi зобов'язання .
  
  Облiкова полiтика оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики .

  Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
  Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках .

  Дебiторська заборгованiсть
 Дебiторська заборгованiсть , визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв , за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою реалiзацiйною вартiстю , iз застосуванням резерву сумнiвних боргiв .  
  Резерв сумнiвних боргiв товариство нараховує в кiнцi року .Розрахунок резерву сумнiвних боргiв здiйснюється за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора .
  Безнадiйна заборгованiсть-дебiторська заборгованiсть у разi неможливостi повернення списується  за рахунок створеного резерву .

  Фiнансовi зобов'язання

  Кредити банкiв   .
  Кредити банкiв визнаються за  вартiстю , яка дорiвнює сумi надходжень .Витрати на проценти та iншi витрати товариства пов'язанi iз запозиченням - це фiнансовi витрати , якi визначаються у тому звiтному перiодi , до якого вони належать . 


  Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
  Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються , якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк , або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно .


  Основнi засоби
  Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом .якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi , надання послуг , або для здiйснення адмiнiстративних   функцiй , очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
  Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю .
  У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi .Дооцiнка , яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку , коли припиняється визнання вiдповiдного активу .


  Подальшi витрати
  Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта .Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку , коли вони понесенi .В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати , якi задовольняють критерiям визнання активу . 

  Амортизацiя основних засобiв
  Нарахування амортизацiї активу починається з дати , коли об'єкт став придатним для експлуатацiї .
  Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби активiв :

                                                                                 Рокiв

- будiвлi                                                                  20-50
- споруди                                                                15-23
- машини та обладнання                                       5-30
- транспортнi засоби                                              5-25
- iнструменти ,прилади , iнвентар                       4-12
- iншi                                                                       12-30

  Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi .
  Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат , яка вiдбувається ранiше :на дату ,з якої актив класифiкують як утриманий для продажу ,або на дату , з якої припиняють визнання активу .

Нематерiальнi активи
  Нематерiальнi активи оцiнюються за iсторичною собiвартiстю .Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлюється виходячи iз договiрних або iнших юридичних прав з врахуванням очiкуваних економiчних вигод .
  Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу .Станом на 31 грудня 2012 року залишок нематерiальних активiв -вiдсутнiй  .


  Iнвестицiйна нерухомiсть
  Рух за статтями iнвестицiйної нерухомостi був таким :

                                                                                                                  2012 р.           
	
  1 сiчня                                                                                                    1920                                  
                                                                                                                 
  Переведення цеху по виробництву                                                     322                                                            
  макаронних виробiв до iнвестицiйної
  нерухомостi          
                                                                              
  Нарахування амортизацiї                                                                      (308)                
                                                                  
  31 грудня                                                                                                1934                

  Iнвестицiйна нерухомiсть , що включає офiсне примiщення , склади ,цех , утримувалась для отримання доходiв вiд довгострокової оренди , та не використовувалась товариством .Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнювалась за первiсною вартiстю .Нарахування амортизацiї проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу , згiдно п.145.1 статтi 145 роздiлу III  Податкового Кодексу України вiдповiдно класифiкацiї груп основних засобiв з дотриманням мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї .

  Оренда  

  Операцiйна оренда-товариство ,як орендар орендує автомобiльний причiп .
  Оренда майна , за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди , пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди , класифiкується як операцiйна оренда . Платежi за договорами операцiйної оренди списуються за прямолiнiйним методом на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат .



  Операцiйна оренда - товариство , як орендодавець . 
  Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активу , що є предметом операцiйної оренди вiдповiдно до виду активу .
  Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом , протягом строку оренди .
  До iнших операцiйних доходiв включенi доходи вiд оренди за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012 у сумi-609 тис. грн.
  Операцiйнi витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi та операцiйної оренди , яка принесла доходи вiд оренди за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012  , склали 589 тис.грн. та  вiднесенi до iнших операцiйних витрат .


Фiнансовий лiзинг -товариство , як лiзингоодержувач .
  Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи , що є предметом фiнансового лiзингу .Згiдно договорiв фiнансового лiзингу було придбано три автомобiлi .
  При нарахуваннi лiзингового платежу Товариство збiльшує витрати на таку частину лiзингового платежу , яка дорiвнює сумi процентiв або комiсiї . нарахованих на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу) за прямолiнiйним методом згiдно графiка лiзингових платежiв , що становить 39 тис. грн.. за 2012 рiк Частина лiзингового платежу , що надається в рахунок компенсацiї вартостi об'єктiв фiнансового лiзингу в 2012 роцi становить 73,0 тис. грн..

Оподаткування-податки на прибуток .
  Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв .
  Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України з використанням податкових ставок , чинних  ( або в основному чинних) на дату балансу .
  Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць за методом балансових зобов'язань .
  Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi .
  Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi , коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку , за рахунок якого можна здiйснити залiк тимчасових рiзниць , що зменшують податкову базу .
  Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки ,як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод .
  Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються станом на 31 грудня звiтного року , а у промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються у балансi в сумi ,яка визначена на 31 грудня попереднього року .
Виплата працiвникам .
  Товариство визнає виплати працiвникам заробiтної плати ,як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми . Працiвники мають права на майбутнi виплати вiдпускних .

  Забезпечення
  Товариство нараховує резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток у розмiрi 12 % нарахованого фонду оплати працi помiсячно .
  Отримана сума збiльшується на величину єдиного внеску .На кiнець року проводиться iнвентаризацiя суми забезпечень , i при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення вiдпусток .
  Забезпечення на сплату вiдпусток працiвникам нараховано  за рiк , що закiнчився 31.12.2012 року  в сумi 1593 тис.грн.  , а використано за рiк що закiнчився 31 грудня 2012 1519 тис.грн.

Пенсiї та пенсiйнi плани:
  Товариство проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України , яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв , що розраховується як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати .Цi витрати вiдносяться до перiоду , в якому заробiтна плата нараховується .Товариство не має додаткових схем пенсiйного забезпечення . 


  Доходи та витрати
  Доходи та витрати визначаються за методом нарахування . Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу .
  Витрати , понесенi у зв'язку з отриманням доходу визначаються у тому ж перiодi , що й вiдповiднi доходи .


  Витрати за позиками 
  Витрати за позиками ,якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв визначаються як витрати перiоду .За користуванням кредитними коштами товариство понесло витрати за рiк ,що закiнчився 31 грудня 2012  року в сумi 1709 тис.грн.

 Операцiї з iноземною валютою
  Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй .

  Монетарнi активи та зобов'язання , вираженi в iноземних валютах , перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну  НБУ на дату балансу .Немонетарнi статтi , якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за курсом на дату операцiї .Курсовi  рiзницi , що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку , або збитку в тому перiодi у якому вони виникають .
  Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу :

                                                                                  31.12.2012  р.           01.01.2012р.

Гривня/10 рос.руб.                                                       -                            2,4953
Гривня/1 євро                                                          10,537172                 10,298053

  Товариство понесло витрати за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012  року вiд операцiйної курсової рiзницi 534 тис.грн. ,вiд неоперацiйної курсової рiзницi 491 тис.грн.  
  У доходи було зараховано за рiк що закiнчився 31 грудня 2012 року вiд операцiйної курсової рiзницi 649 тис.грн., а вiд не операцiйної курсової рiзницi за рiк що закiнчився 31 грудня 2012 року 96 тис.грн.

  Умовнi зобов'язання та активи.
  Товариство не визнає умовнi зобов'язання та умовнi активи .
4. Прийняття нових та переглянутi стандарти
	Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
	Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
	Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ";
	Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
	Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
	Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
	Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
	Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ".
	Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
	Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
	Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено.          Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

     	Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
          Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
          Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу"
          Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
          МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
          Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
         МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року).
         У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
          Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
          Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
          Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
          Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
           Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" 
           Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
           МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi  у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
           МСФЗ (IFRS) 10  "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS)  27 "Окрема фiнансова звiтнiсть".
           МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину   МСФЗ (IAS)  27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати  та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
            МСФЗ  (IFRS) 12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах".
             МСФЗ  (IFRS) 12  мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати  та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
             МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi  вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.

             Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.  
             "Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
              Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
              МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
              Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
              МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
              Це вдосконалення роз'яснює рiзницю  мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
              МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
             Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
             МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
             Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
             МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
             Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
             Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.  

5. Дохiд вiд реалiзацiї .
  
	2012 р.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї	77973
Дохiд вiд реалiзацiї послуг	2300
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв	902
Всього доходiв вiд реалiзацiї:	81175

6.Собiвартiсть реалiзац

Виробничi витрати	2012 р.
Сировина та витратнi матерiали	42437
Витрати на персонал	8721
Амортизацiя	3297
Iншi	1334
Всього:	55789

7.Iншi доходи , iншi витрати

Iншi доходи	2012 р.
Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв	17236
Доходи вiд операцiйної оренди активiв	609
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти	
Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць	649
Iншi доходи	11
Iншi доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi	96
Всього:	18601

Iншi витрати	2012 р.
Витрати вiд операцiйної оренди активiв	589
Збитки вiд курсових рiзниць	534
Витрати вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв	16358
Штрафи , пенi	4
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти	
Iншi витрати	485
Iншi витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi	500
Всього:	18470

8.Витрати на збут 
													
	2012 р.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв	309
Витрати на персонал	7687
Витрати на рекламу(промоакцiя)	12
Iншi ( в т.ч.витрати на транспорт)	12176
Всього:	20184
						

9.Адмiнiстративнi витрати

	2012 р.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв	66
Витрати на персонал	2299
Витрати на охорону	423
Iншi витрати	1067
Всього:	3855
												

10.Фiнансовi витрати


	2012 р.
Процентнi доходи	-
Процентнi витрати :	
Банкiвськi кредити та овердрафти	1709
Фiнансовий лiзинг	39
Всього процентнi витрати:	1748



11.Податок на прибуток
  Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий у груднi 2010 року .Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25 % в першому кварталi 2011 року до 16% у2014 роцi .Сума вiдстрочених податкiв була розрахована на основi нових ставок , враховуючи перiод в якому вiдкладений податок буде реалiзований .
  Основнi компоненти (вiдшкодування) витрат з податку на прибуток за роки,що закiнчилися 31 грудня ,були представленi таким чином :


Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання	Залишок на 31 грудня 2012 року
Вiдстроченi податковi активи , в т.ч.:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв
ВПА, нарахованi на невикористанi в податковому облiку витрат 2012 року 
	23
5
18
Вiдстроченi податковi зобов'язання , в т.ч.:
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв
ВПЗ, нарахованi на вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї , вироблених до 01 квiтня 2011 року 	0
Разом ВПА та ВПЗ :	23
 
12.Основнi засоби
  
Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином :

	Земель-нi
дiлянки	Iнвести-цiйна
Неру-хомiсть	Будин-
ки,
Спору-
ди та передава-льнi
пристрої	Машини
Та
Облад-нання	Транс-портнi
засоби	Iстру-мент
Прила-ди
Iн вен-тар	Iншi
основнi
засоби
	Мало-
цiннi
Необо-
ротнi
Мате-
рiальнi
активи
	всього
Первiсна
Вартiсть
Станом на
Початок
Звiтного
Року
	342	2521	5639	35590	2295	93	187		46667
Придбано
Основних
засобiв			336	858	85	11		105	1395
Вибуло				54				105	159
Iншi
Змiни за рiк		322	-322						-
Первiсна
Вартiсть
Станом
На 
Кiнець 
Звiтного
перiоду	342	2843	5653	36394	2380	104	187	-	47903
Накопичена
Амортизацiя
Станом 
На початок
Звiтного року
		601	2926	18950	1773	78	96		24424
Амортизацiйнi
Нарахування
За 
Звiтний перiод		125	170	3351	178	5	22	105	3956
Iншi змiни
Амортизацiйних
Вiдрахувань
За звiтний 
перiод		183	-183						-
вибуло				46				105	151
Накопичена
Амортизацiя
Станом на
Кiнець звiтного 
перiоду		909	2913	22255	1951	83	118	-	28229
Балансова 
Вартiсть
Станом
На кiнець звiтного
перiоду	342	1934	2740	14139	429	21	69	-	19674

13.Запаси

	31 грудня 2012 тис.грн.
Виробничi запаси (сировина ,матерiали ,
паливо , запчастини ,МШП) , (за iсторичною собiвартiстю) .	1824
Готова продукцiя (за чистою вартiстю реалiзацiї)	17
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї)	5474
Всього запасiв :	7318

14.Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

	31 грудня 2012 тис.грн.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	8675
Резерв сумнiвних боргiв	(21)
Розрахунки з бюджетом	2
За виданими авансами	1754
Iнша дебiторська заборгованiсть	86
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi	10496


  Аналiз простроченої ,але не знецiненої торгiвельної дебiторської заборгованостi , представлено наступним чином :

	31 грудня 2012 тис.грн.
До 30днiв	5
30-60 днiв	9
60-90 днiв	2
90-120 днiв	1
Бiльше 120 днiв	4
Всього:	21

	2012 рiк
Резерв сумнiвних боргiв	21
Збiльшення	-
Списання активiв за рахунок резерву	-
Резерв на кiнець перiоду:	21

15.Грошовi кошти .

	31 грудня 2012 р.
Каса	26
Рахунки в банку	-
Грошовi кошти в дорозi	523
Всього :	549

16.Необоротнi активи призначенi для продажу .

  Станом на 31.12.2012 року товариство не має необоротних активiв , призначених для продажу .Товариство мало актив , який на 31.12 2011 року вiдповiдав критерiю визнання необоротних активiв, призначених для продажу в сумi 19 тис.грн., який в 2012 роцi був переведений на основнi засоби .

17.Статутний капiтал .

  Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 19618436 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.на суму 4905 тис.грн., станом на 01 сiчня 2012 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 19618436  простих  акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн., на суму 4905 тис.грн.

18.Довгостроковi позики .

  Довгостроковi позики станом на 31.12 2012 року представленi позикою Чернiвецького вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" в сумi 5993,6 тис.грн. , процентна ставка 19,4% , сплата вiдсоткiв щомiсячно , погашення основної суми позики передбачено угодою 27.05.2014 року та позикою Чернiвецького вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" в сумi 2485,4 тис.грн., процентна ставка 19,5 % сплата вiдсоткiв щомiсячно , погашення основної суми передбачено угодою  27.05.2017 року .Станом на 31.12.2012 року позики були забезпеченi нерухомiстю заставною вартiстю 17859,4 тис.грн.

19.Короткостроковi позики .

  Короткостроковi позики станом на 31.12.2012 року представленi овердрафтовою позикою ВГРУ КБ "Промiнвестбанк" в сумi 491,4 тис.грн., процентною ставкою 23,5% , сплата вiдсоткiв щомiсячно , погашення в термiн до 30 днiв , з термiном користування до 11.04.2013 року та овердрафтовою позикою ВГРУ КБ "Промiнвестбанк" в сумi 357,2 тис.грн., процентна ставка 20-23%, сплата вiдсоткiв щомiсячно, погашення в термiн до 30 днiв, з термiном користування  до 08.08.2013 року.
  Забезпечення-договiр поруки керiвника .

20.Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть .

	31 грудня 2012 р.
Торговельна кредиторська
заборгованiсть	13965
Одержанi аванси	231
Розрахунки з бюджетом	325
Заробiтна плата та соцiальнi внески	693
Iншi	97
Всього кредиторська заборгованiсть	15311

21.Умовнi зобов'язання .

  Оподаткування

  Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi , й податковому зокрема , положення , якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення , а також через практику , що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi , за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi , у разi , якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення , засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства , ймовiрно , що товариство змушене буде сплатити додатковi податки , штрафи та пенi .Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв , втрати та резерви пiд знецiнення , а також на ринковий рiвень цiн на угоди . 
  На думку керiвництва , Товариство сплатило усi податки , тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки , оскiльки станом на 31 грудня 2012 року керiвництво товариства вважає , що тлумачення вiдповiдного законодавства , i позицiя Товариства стосовно податкових та валютних питань буде пiдтримана .Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними органами протягом трьох рокiв .

  Економiчне середовище .

  Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України .Закони та нормативнi акти , якi впливають на операцiйне середовище в Українi , можуть швидко змiнюватись .Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефектних заходiв , якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй ,якi перебувають поза зоною впливу Товариства .Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства , а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення .
  Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв , а також повноти визнаних зобов'язань .Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi , вказаної вище i несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результат дiяльностi Товариства i фiнансове становище ефективного потенцiйно - негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений . 

22.Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони .

  Сторони вважаються пов'язаними у випадку , коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону через одного чи кiлькох посередникiв або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень . Пов'язаними  особами Товариства є голова правлiння , заступник голови правлiння , член правлiння ,голова ревiзiйної комiсiї , члени ревiзiйної комiсiї , голова Наглядової ради , член наглядової ради .

23. Управлiння капiталом . 

  Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом , спрямованi на зростання рентабельностi капiталу , за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi, таким чином , щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi .
  Товариство виробляє хлiбобулочнi вироби . У виробництвi хлiбобулочних виробiв хлiб масових сортiв становить 83% .Хлiб простої рецептури має обмежену рентабельнiсть 5 вiдсоткiв .
  Виробництво хлiба з обмеженою рентабельнiстю за серпень, вересень 2012 р. збiльшилось вiд 22 % до 46 %, на протязi жовтня -листопада до 56 % та на протязi грудня вiдбулось зменшення до 23,8 %. Цi показники вплинули на отримання товариством чистого збитку за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012 року у розмiрi 529 тис.грн.
  Товариство мало накопичений прибуток у розмiрi 10126 тис.грн.
  Керiвництво Товариства вважає , що є достатнi ресурси для того , щоб продовжувати здiйснення безперервної дiяльностi та використання принципу безперервностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є прийнятним  .

24.Звiтнiсть за сегментами .

  Товариство має основнi сегменти : виробництво та реалiзацiя хлiбобулочних та кондитерських виробiв , макаронних виробiв з давальницької сировини , торгiвля iншими оборотними активами .
  Сегменти iншi нерозподiленi .


Операцiйнi сегменти  за рiк , що закiнчився 31 грудня 2012 року . 

	Сегмент
Хлiбо-булочнi
та
конди-терськi
вироби	Сегмент
Макароннi
вироби	Сегмент
Торгiвля
iншими
оборотними
активами	Iншi
Нерозпо-дiленi	Виключення
та
коригування	Данi за
перiод,
який
закiнчився
31.12.2012 

1	2	3	4	5	6	7
Дохiд вiд
реалiзацiї	77973	2300		902		81175
Iншi доходи			17236		96	17332
Всього зовнiшнi доходи :	77973	2300	17236	902	96	98507
Дохiд вiд iнших сегментiв					1269	1269
Дохiд усього:	77973	2300	17236	902	1365	99776
Прибуток до оподаткування	993	18	117	-33	-1365	-270
Амортизацiя	(3349)	(380)	-	(227)		(3956)
Сегментнi активи	16344	2266		17567	3240	39417
Капiтальнi видатки	816	-		655		1471
Сегментнi зобов'язання	1551			13846	9518	24915

  Прибуток сегментiв до оподаткування не включає iншi доходи (збитки) вiд курсових рiзниць , штрафи та iншi витрати .
  Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть , основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї  , й не включають iншу дебiторську заборгованiсть та iнвестицiйну нерухомiсть, якi контролюються нарiвнi Товариства в цiлому .
  Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та резерв вiдпусток й не включають короткостроковi та довгостроковi позики , iншу кредиторську заборгованiсть,
якi  контролюються на рiвнi Товариства в цiлому .


25. Подiї пiсля звiтної дати . 
 
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi 20 березня 2013 року Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ "Кредо банк" надало товариству довгостроковий кредит в сумi 2500 тис.грн., процентна ставка 21,25% , строк погашення згiдно кредитної угоди 19 березня 2015 року .
  Кредит наданий вiдповiдно до Генерального договору вiд 28 травня 2012 року.




Голова правлiння                                                          Остапова А.П.


Головний бухгалтер                                                      Абрамчук I.М.



