
Титульний аркуш 

 
16.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Цегелик Андрiй Григорович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383320 

4. Місцезнаходження: 79014, Львівська обл., Львiв, Личакiвська, 232 

5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 298 98 02, (032) 298 98 07 

6. Адреса електронної пошти: enzym@enzym.com.ua 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2020, затвердити 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://enzym.com.ua/korporatyvna-info

rmaciya 16.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 

"3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - не заповнюється, оскiльки 

емiтент участi в створеннi юридичних осiб не брав. 

"5. Iнформацiя про рейтингове агентство" - не заповнюється, оскiльки послугами 

рейтингового агенства емiтент не користується. 

"6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента" - не заповнюється, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв. 

"7.Судовi справи емiтента" - не заповнюється, оскiльки емiтент не виступає стороною таких 

судових справ, що пiдпадають пiд законодавчо окресленi параметри.  

" 8. Штрафнi санкцiї емiтента" - не заповнюється, оскiльки у звiтному роцi на емiтента не було 

накладено штрафних санкцiй. 

"17. 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента" - не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав 

облiгацiї. 

"17. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не заповнюється, оскiльки 

емiтент не випускав iншi цiннi папери, окрiм акцiй. 



"17. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не заповнюється, оскiльки емiтент не 

випускав iншi цiннi папери, окрiм акцiй. 

"17. 5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не заповнюється, 

оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

"17. 6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - не 

заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом звiтного 

перiоду. 

"19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента" - не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав iншi цiннi папери, окрiм 

акцiй. 

"22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - не заповнюється, оскiльки усi 

акцiї Товариства є голосуючими, правами голосу за ними не обмежено. 

"24. 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не 

заповнюється, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

"24. 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповнюється, оскiльки 

емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

"33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" -  не заповнюється, оскiльки  

Товариству не вiдомо про iснування дiючих акцiонерних або корпоративних договорiв, 

укладених акцiонерами (учасниками) Товариства. 

 "34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - не заповнюється, оскiльки  договори та/або 

правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 

не укладались. 

Iншi складовi змiсту, зокрема, 2. iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види 

дiяльностi;  4. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; 14.iнформацiя про змiну 

осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй; 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва); 25. Iнформацiя про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 26. Iнформацiя вчинення значних 

правочинiв; 27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 31. Рiчна 

фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 

- не заповненi Товариством, оскiльки у вiдповiдностi до чинного закодавства приватне 

акцiонерне товариством, цiннi папери якого не пiдлягали приватнiй пропозицiї не 

зобовязується до надання таких даних. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 07.07.1994 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1272680,85 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 372 

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

 10.89 - Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у. 

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних 

кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 

 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA473808050000000026004412982 

3) поточний рахунок 

 UA473808050000000026004412982 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA413808050000000026003466661 

6) поточний рахунок 

 UA413808050000000026003466661 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У звiтному перiодi змiни в органiзацiйнiй структурi полягали зокрема у замiнi колегiального 

виконавчого органу Товариства на одноособовий. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 



програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Cередньооблiкова  чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), - 355 ос. 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 

ос. 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -  

10 ос. 

Фонд оплати працi за 2019 в порiвняннi до попереднього року зрiс на 21 % 

 Кадрова полiтика компанiї базується на її стратегiї й корпоративних цiнностях. Ми 

вважаємо, що прийняття й дотримання корпоративних цiнностей працiвниками  - запорука 

успiшної реалiзацiї стратегiї компанiї.  

 Вибудовуючи свою кадрову полiтику, "Компанiя Ензим" неухильно дотримується вимог 

трудового законодавства, iснуючих у законодавчому полi нормативiв i правил. Кожен працiвник 

"Компанiї Ензим" розглядається як член великої дружної команди, стосунки з яким будуються 

на засадах довiри одне до одного, уваги й поваги до честi i гiдностi кожного працiвника, 

вiдкритостi, поiнформованостi про стан справ у компанiї, свободи прийняття рiшень у межах 

компетенцiй кожного й вiдповiдальностi за кiнцевий результат. 

 Важливою складовою кадрової полiтики є процедура адаптацiї нового працiвника, метою 

якої є максимально результативне й комфортне входження в посаду. За професiйну адаптацiю 

нового працiвника вiдповiдає безпосереднiй керiвник, за органiзацiйно-психологiчну - менеджер 

з пiдбору та адаптацiї персоналу (вiдповiдно до затвердженого "Положення про адаптацiю").  

 Засобом сприяння професiйному вдосконаленню працiвникiв компанiї служить 

перiодична оцiнка результатiв роботи й розвитку кожного працiвника. Така оцiнка виявляє 

потреби в корегуваннi чи розвитку ключових компетенцiй для якнайкращого їх використання в 

роботi.  

 Основою для формування матерiальної винагороди працiвникiв є фiнансовi показники 

компанiї та результативнiсть працi кожного. Враховуючи рiвень винагород  у провiдних 

компанiях галузi й перiодично проводячи монiторинг  ринку оплати працi, "Компанiя Ензим" 

розробила та постiйно працює над удосконаленням прозорої системи матерiального та 

морального стимулювання працiвникiв.   

 Iнвестицiї в розвиток персоналу базуються на потребах компанiї згiдно зi стратегiєю та 

етапом її розвитку, вимогами до працiвникiв. Щорiчна процедура оцiнки потенцiалу працiвникiв 

дає їм можливiсть отримати зворотний зв'язок щодо їх результативностi, оцiнки  ключових  

компетенцiй, можливостей для професiйного розвитку та вдосконалення. На основi результатiв 

оцiнки формується внутрiшнiй кадровий резерв та план навчання працiвникiв. 

 Особливу увагу компанiя придiляє впровадженню iнституту наставництва - як для 

пiдвищення професiйних знань, навикiв i ключових компетенцiй працiвникiв, так i для 

супроводу пiд час випробувального перiоду нових працiвникiв, навчання на робочих мiсцях, 

обмiну досвiдом, знаннями, iдеями.  

 Важливою компетенцiєю кожного працiвника, яку цiнує компанiя, є вмiння ефективно 

працювати в командi, налагоджувати дiловi професiйнi стосунки всерединi колективу, дiлитися 

iнформацiєю, iдеями, порадами, пiдтримувати одне одного задля досягнення цiлей пiдроздiлу й 

компанiї в цiлому. "Компанiя Ензим" заохочує також активну позицiю працiвникiв щодо 

оптимiзацiї роботи, покращення якостi її виконання, iнiцiативу щодо вдосконалення процесiв, 

генерування iдей,  впровадження iнновацiй.  

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до жодних обєднань пiдприємств 



 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно чинного законодавства України з питань 

бухгалтерського та податкового облiку.  

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. 

Метод оцiнки вибуття запасiв - ФIФО 

Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю , якщо немає можливостi визначити 

справедливу вартiсть їх вартiсть облiковується за собiвартiстю. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основнi види продукцiї, яку виробляє емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або 

бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк - дрiжджi хлiбопекарськi сухi та пресованi, загальний 

обсяг виробництва, яких у 2019 роцi становив 41 850 тон. 

 

Середня цiна реалiзацiї 1 кг продукцiї по пiдсумках 2019 року на внутрiшньому ринку  склала: 

дрiжджi для промислового хлiбопечення - 13,1 грн/кг з ПДВ, дрiжджi пресованi фасуванням 0,5 

кг, 1 кг.-20,41 грн./кг з ПДВ, дрiжджi пресованi дрiбного фасування - 29,08 грн./кг.з ПДВ, 

дрiжджi сухi за 1 кг.-103,81 грн.з ПДВ. Сума виручки вiд реалiзацiї дрiжджiв у 2019 роцi 

становила 651 180,4 тис. грн. без ПДВ, загальна сума експорту 294 941,8 тис.грн. Частка 

експорту у загальнiй структурi продаж дрiжджiв склала 38,4% 

 

Товариство вбачає перспективнiсть виробництва щодо таких окремих продуктiв - дрiжджi (сухi, 

пресованi) дрiбного фасування. 



Товар, що виробляє емiтент не залежить вiд сезонних змiн. 

Основний ринок збуту товару емiтента - Україна. Основнi клiєнти емiтента - ТОВ "Астрея-7", 

ТОВ "Херсонообладнання ЛТД", ПП "Коровай", ТОВ "Хлiбний Дiм Запорiжжя" 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента повязанi iз змiною процентної ставки за користування 

кредитними коштами, змiною вартостi сировини для виробництва товару, змiною попиту на 

товар емiтента.  

Заходами щодо зменшення ризикiв емiтента є рацiональне та багатовекторне управлiння 

ризиками на основi диверсифiкацiї використовуваних фiнансових та управлiнських 

iнструментiв. 

Основними каналами збуту товару емiтента є торговi мережi, хлiбозаводи i роздрiбнi торговi 

точки. У своїй дiяльностi товариство використовує такi методи збуту: прямий продаж та продаж 

через посередника.   

Основними джерелами сировини емiтента є поставки вiд контрагентiв на умовах укладених 

договорiв. Сировина, необхiдна емiтенту для виготовлення продукцiї є умовно-доступна iз 

зростаючою динамiкою цiн.  

Дрiжджова галузь виробництва в цiлому знаходиться в станi стагнацiї, проте емiтент на 

постiйнiй основi здiйснює модернiзацiю виробництва, впроваджує новi технологiї, проводить 

дослiдження з метою розробки нових товарiв для майбутнього виведення на ринок. 

Конкуренцiя на дрiжджовому ринку є значною, саме тому особлива увага емiтента 

спрямовується на високу якiсть продукцiї, як ключову особливiсть емiтента на ринку, що в тому 

числi визначає перспективнi плани розвитку емiтента.  

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання -4. Емiтент не здiйснює виробничу дiяльнiсть у iнших 

країнах, окрiм України  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання активiв за останнi пять рокiв полягали у закупiвлi обладнання та сировини, 

необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi (виробництва), розширення виробничих 

потужностей, а також серед яких варто видiлити модернiзацiю очисних споруд (аеробна та 

анаеробна стадiї) у 2014-2017 - 54 млн грн, 2017 - 2019 - 68 млн грн. та придбання пакувального 

автомату - 37 млн грн. 

У звiтному роцi Товариство реалiзувало значнi iнвестицiї, повязанi iз завершенням будiвництва 

та введенням в експлуатацiю нової офiсної будiвлi, реконструкцiї будiвлi прохiдної та зони 

заїзду на територiю пiдприємства, а також з початком проекту з розширення виробничих 

примiщень для удосконалення ферментацiйних процесiв. В планах - завершення проекту з 

розширення ферментацiйних потужностей Товариства та будiвництво заводу для виготовлення 

дрiжджових екстрактiв та iнших продуктiв, похiдних дрiджової клiтини. Умови реалiзацiї 

запланованих iнвестицiй визначаються окремими договорами. Товариство планує для реалiзацiї 

запланованих iнвестицiй використовувати власнi та залученi кредитнi кошти.  

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 



виробничих потужностей після її завершення 

Товариство володiє виробничими та невиробничими основними засобами балансова вартiсть, 

яких станом на 31.12.2019р. становить 238 502,0 тис.грн. 

Виробничi потужностi та, вiдповiдно, основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м. Львiв, 

вул. Личакiвська, 232. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Виробничi 

потужностi використовуються у повному обсязi за вiдповiдним виробничим призначенням. 

Одним з ключових напрямiв роботи компанiї у сферi захисту навколишнього природного 

середовища є пошук нових технологiй, спрямованих на економiю ресурсiв, зменшення 

негативного впливу виробництва на оточення, винайдення резервiв ощадливостi та 

енергоефективностi активiв пiдприємства, пiдтримання належної роботи очисних споруд 

товариства, удосконалення їх роботи задля збереження довкiлля та позитивної динамiки в 

розвитку енергоощадливостi. 

На придбання та покращення основних засобiв у 2019 роцi Товариство витратило 73 299,6 

тис.грн., зокрема на оптимiзацiю роботи очисних споруд 10 113,7 тис.грн., на реконструкцiю 

адмiнiстративно-побутового корпусу 29 581,4 тис.грн., на будiвництво комплексу 

виробничо-складських будiвель 28 705,1 тис.грн., реконструкцiя головного виробничого 

корпусу для виробництва дрiжджового концентрату (ферментацiя) 8 225,9 тис.грн., на 

будiвництво станцiї водо пiдготовки 131,9 тис.грн., реконструкцiя станцiї СIР (виробництво) 1 

373,3 тис.грн.   При здiйсненнi видаткiв на придбання та покращення основних засобiв 

Товариство використовувало в основному власнi кошти, а також частково залучено банкiвське 

кредитування.  

 

Серед планiв капiтального будiвництва емiтента варто видiлити завершення проекту з 

розширення ферментацiйних потужностей Товариства та будiвництво заводу для виготовлення 

дрiжджових екстрактiв та iнших продуктiв, похiдних дрiжджової клiтини. Товариством 

очiкується зростання виробничих потужностей пiсля здiйснення вищезазначених покращень, 

зокрема збiльшення обємiв виробництва до 30%.  

 

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

економічних обмежень 

Серед ключових ризикiв, якi є притаманними дiяльностi компанiї у звiтному перiодi й можуть 

мати вагомий вплив на її дiяльнiсть у найближчому майбутньому, ми видiляємо ринковi, 

операцiйнi й стратегiчнi ризики. 

Дотичною частиною системи управлiння ризиками в "Компанiї Ензим" є система менеджменту 

якостi.  

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiнчних обмежень: середнiй. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

У  2019 роцi пiдприємство фiнансувало операцiйну дiяльнiсть за рахунок власних коштiв та 

залучало кредити банкiв. Не зважаючи на зростання кредитного портфелю пiдприємства у 2019 

роцi, кредитна полiтика пiдприємства щодо залучення кредитних коштiв була зваженою.  

Впродовж всього 2019 року пiдприємство вчасно здiйснювало оплати, погашувало свої 

короткостроковi зобов'язання.  

Показники лiквiдностi пiдприємства у 2019 роцi дещо погiршились, але знаходяться в 

задовiльних межах. 

 

 

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

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



Протягом 2019 року Товариство уклало бiльше тисячi договорiв, частина з цих договорiв мають 

триваючий характер. Зважаючи на великий обсяг договорiв та особливостi триваючих 

правочинiв емiтент не здiйснює пiдрахунку вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв, 

а також очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих договорiв. Серед iстотних укладених, але ще не 

виконаних договорiв на кiнець 2019 року варто видiлити договiр на постачання меляси у 2020 

роцi на загальну вартiсть 110 000,0 тис. грн.  

 

 

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) 

Черговим етапом  розвитку  Товариства вбачається розширення дiяльностi у сферi експорту 

дрiжджової продукцiї, збiльшення виробничих потужностей на базi мiсцевого пiдприємства та 

будiвництво заводу для виготовлення дрiжджових екстрактiв та iнших продуктiв, похiдних 

дрiжджової клiтини. 

Серед iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є 

макроекономiчна ситуацiя в Українi та свiтi, змiна ринкової кон'юнктури, змiна споживчих 

вподобань, проте можливу дiю вказаних факторiв Товариство намагається усунути шляхом 

диверсифiкацiї продуктiв, способiв фiнансування та ринкiв збуту. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Важливим напрямком, який вiдкриває новi перспективи для компанiї, є розвиток нових 

технологiй та продуктiв. Для цього створено окремий пiдроздiл дослiджень i 

розробок(лабораторiю), який повинен стати лiдером наших зусиль iз впровадження iнновацiй на 

виробництвi. Основним завданням лабораторiї з дослiджень i розробок нашого пiдприємства є 

забезпечення якостi хлiбопекарських та спиртових дрiжджiв i розробка нових продуктiв. Для 

швидкого та результативного виконання поставлених цiлей цей пiдроздiл розробляє спецiальний 

план та концепцiю, згiдно з якими будується робота в лабораторiї. 

Лабораторiя з дослiджень i розробок постiйно проводить тестування та дослiдження 

виготовлених дрiжджiв для збiльшення ефективностi та продуктивностi роботи. Мета 

лабораторiї - оптимiзацiя технологiї виробництва дрiжджового продукту шляхом вiдтворення 

промислових умов ферментацiї у невеликих масштабах за допомогою пiлотної лiнiї, яка є 

зменшеною версiєю виробничих потужностей i використовується винятково для проведення 

наукових експериментiв та дослiджень. 

Лабораторiя з дослiджень i розробок "Компанiї Ензим" постiйно спiвпрацює iз зарубiжними 

консультантами. Це сприяє розширенню наших знань у галузi виготовлення дрiжджiв та 

дрiжджових продуктiв, дозволяє використовувати найсучаснiшi свiтовi тенденцiї при 

розробленнi нових продуктiв та вдосконаленнi iснуючих.   

 

 

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 

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" - це масштабне українське пiдприємство, яке 

є лiдером на вiтчизняному ринку дрiжджового продукту та експортує власну продукцiю у 14 

країн Європи та країни Африки.  

"Компанiя Ензим" - це європейська компанiя, яка пропонує не лише продукт, але й цiлий 

комплекс послуг та рiшень, що надаються споживачевi разом з основною продукцiєю, сприяють 



ефективному розширенню нашої аудиторiї i дозволяють залишатися на лiдерськiй позицiї  на 

ринку дрiжджової продукцiї вже протягом багатьох рокiв. 

Успiшнiсть пiдприємства пiдтверджує частка продукцiї "Компанiї Ензим" на українському 

ринку дрiжджiв, а також мiжнароднi сертифiкати якостi, серед яких ISO 22000, FSSC 22000, 

GMP+, Kosher та Halal. "Завжди на крок попереду" - такий девiз фiрми, яка робить акцент на 

вiдкритiсть до iнновацiй та орiєнтування на свiтовi тенденцiї при виготовленнi продукцiї.  

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

фiзичнi та юридичнi особи емiтента згiдно реєстру акцiонерiв 

Наглядова рада Голова та Члени Наглядової ради До 23.04.2019р.: 

Голова Наглядової ради - Вовк 

Ростислав Орестович,  

Член Наглядової ради - Мужило Олег 

Станiславович, як представник 

акцiонера Заркава ЛТД 

 

Пiсля 23.04.2019р.: 

Голова Наглядової ради - Вовк 

Ростислав Орестович,  

Член Наглядової ради - Вовк Олена 

Орестiвна, 

Член Наглядової ради - Мужило Олег 

Станiславович, як представник 

акцiонера Заркава ЛТД 

Рада 

директорiв/Генера

льний директор 

До 23.04.2019р. у Товариствi дiяла Рада 

директорiв у складi: Генеральний 

директор, Директор виконавчий та член 

Ради директорiв. Пiсля 

23.04.2019р.колегiальний виконавчий 

орган змiнено на одноособовий  - 

Генерального директора Товариства. 

Рада директорiв Товариства у 2019 роцi 

до моменту припинення дiяла у складi: 

Генеральний директор - Вовк Олена 

Орестiвна,  

Директор виконавчий - Цегелик Андрiй 

Григорович,  

Член Ради директорiв - Лавров Сергiй 

Володимирович. 

23.04.2019р. Генеральним директором 

Товариства обрано Цегелика Андрiя 

Григоровича 

Ревiзор одноособовий  Щерблюк Лiлiя Всеволодiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Член Наглядової ради Вовк Олена Орестiвна 1973 вища 28 

ПрАТ "Компанiя Ензим", 

00383320, Генеральний 

директор ПрАТ "Компанiя 

Ензим" 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 

Член Наглядової ради бере участь в засiданнях Наглядової ради та здiйснює iншу дiяльнiсть, що належить до компетенцiї Наглядової ради 

товариства. Розмiр виплаченої винагороди не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного 

(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: член Правлiння ПрАТ "Компанiя 

Ензим". Вовк О.О.обiймає також посаду члена Наглядової ради ТзОВ "Кормотех", мiсцезнаходження: Львiвська обл., Яворiвський р-н, 81062, с. 

Прилбичi.  Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. 

2 

Генеральний директор Цегелик Андрiй Григорович 1971 вища 26 

ПрАТ "Компанiя Ензим", 

00383320, Директор 

виконавчий ПрАТ "Компанiя 

Ензим" 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 

Генеральний директор здiйснює безпосереднє управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства перед третiми 

особами, в т.ч. представляє iнтереси Товариства, самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв у випадках, коли вартiсть майна (майнових 

прав), робiт, послуг, що є предметом таких договорiв, становить менше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мiльйонiв гривень),  пiдписує договори, в 

тому числi, у випадку якщо вартiсть майна (майнових прав), робiт, послуг, що є предметом таких договорiв, становить бiльше 20 000 000,00 грн. 

(двадцяти мiльйонiв гривень) (за погодженням Наглядової ради), виконує iншi повноваження, передбаченi  внутрiшньою документацiєю 

Товариства та контрактом. Розмiр виплаченої винагороди не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не 

здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор 

виконавчий ПрАТ  "Компанiя Ензим", директор фiнансовий ПрАТ "Компанiя Ензим", член Правлiння ПрАТ "Компанiя Ензим", виконуючий 

обов'язки Голови Правлiння, Президента ПрАТ "Компанiя Ензим". Цегелик А.Г.обiймає також посаду директора Candstone Enterprises Limited 

(Кiпр) та Extracell Ingredients sp.z o.o. (Польща). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

3 Голова Наглядової ради Вовк Ростислав Орестович 1980 вища 19 

ТзОВ "Кормотех", 32673400, 

Голова Наглядової ради ТОВ 

"Кормотех" 

23.04.2019, 3 

роки 



Опис: 

Вовк Р.О. обрано до складу Наглядової ради, як акцiонера. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом i Статутом Товариства. Голова Наглядової 

ради винагороди не отримує. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:  член Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим"; 

директор ТОВ "Кормотех", мiсцезнаходження: Львiвська обл., Яворiвський р-н, 81062, с. Прилбичi. Вовк Р.О.обiймає також посаду Голови 

Наглядової ради ТзОВ "Кормотех", мiсцезнаходження: Львiвська обл., Яворiвський р-н, 81062, с. Прилбичi. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня 

оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

4 

Член Наглядової ради Мужило Олег Станiславович 1971 вища 26 

ПрАТ "Компанiя Ензим", 

00383320, директор (з 

правових питань) ПрАТ 

"Компанiя Ензим" 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 

Мужила О.С. обрано членом Наглядової ради, як представника акцiйонера ZARKAVA LTD (Кiпр). Член Наглядової ради бере участь в засiданнях 

Наглядової ради та здiйснює iншу дiяльнiсть, що належить до компетенцiї Наглядової ради товариства.  Член Наглядової ради винагороди не 

отримує. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Ради директорiв ПрАТ "Компанiя Ензим", начальник юридичного 

вiддiлу ПрАТ "Компанiя Ензим", директор (з правових питань) ПрАТ "Компанiя Ензим". Мужило О.С.обiймає також посаду директора ZARKAVA 

LTD (Кiпр). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.  

5 

Ревiзор Щерблюк Лiлiя Всеволодiвна 1973 вища 25 

ПрАТ "Компанiя Ензим", 

00383320, ПрАТ "Компанiя 

Ензим" провiдний бухгалтер 

30.04.2015, 5 

рокiв 

Опис: 

Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями емiтента. Ревiзор винагороди не отримує. Змiн в 

персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: бухгалтер 1 категорiї ПрАТ "Компанiя Ензим", провiдний бухгалтер ПрАТ "Компанiя 

Ензим", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Компанiя Ензим". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди 

на її розкриття. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

6 

Головний бухгалтер Коверчук Галина Дмитрiвна 1969 вища 31 

СП Бориславська нафтова 

компанiя, 22402928,  

Головний бухгалтер в СП 

Бориславська нафтова 

компанiя 

28.03.2003, 

безстроково 

Опис: 

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди не вказується, оскiльки емiтент 

є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Змiн в персональному складi за 

звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПрАТ "Компанiя Ензим". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не 

надала згоди на її розкриття. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Член Наглядової ради Вовк Олена Орестiвна 32 065 8,692222 32 065 0 

Генеральний директор Цегелик Андрiй Григорович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Вовк Ростислав Орестович 32 064 8,691951 32 064 0 

Член Наглядової ради Мужило Олег Станiславович 0 0 0 0 

Ревiзор Щерблюк Лiлiя Всеволодiвна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Коверчук Галина Дмитрiвна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Члени Ради директорiв (до моменту iснування), Генеральний директор Товариства та член 

Наглядової ради Вовк О.О. протягом звiтного року отримували винагороду вiдповiдно до 

укладених трудових договорiв, iншi посадовi особи не отримували оплати за виконуванi 

функцiї, а також компенсацiї у разi звiльнення 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Заркава ЛТД НЕ232340 Кiпр, Лiмасол, Кiраїскакi, 6 82,615826 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Вовк Олена Орестiвна 8,692222 

Вовк Ростислав Орестович 8,691951 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Черговим етапом  розвитку  Товариства вбачається розширення дiяльностi у сферi експорту 

дрiжджової продукцiї, збiльшення виробничих потужностей на базi мiсцевого пiдприємства, а 

також налагодждення виробництва дрiжджових екстрактiв та iнших продуктiв та основi 

дрiжджової клiтини.  

  

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Як соцiально вiдповiдальне пiдприємство, "Компанiя Ензим" багато зусиль придiлило захисту та 

збереженню природних ресурсiв. На виробництвi впроваджено новiтнi технологiї очистки 

стокiв. Це дозволило скоротити споживання природного газу, використання якого ми плануємо 

звести до мiнiмуму у майбутньому.  

Важливим напрямком, який вiдкриває новi перспективи для компанiї, є розвиток нових 

технологiй та продуктiв. Так, на базi пiдриємства функцiонує пiдроздiл дослiджень i розробок, 

який вже на сьогоднi став лiдером наших зусиль iз впровадження iнновацiй на виробництвi. У 

звiтному роцi Товариство розпочало будiвництво нового заводу з виробництва дрiжджових 

екстрактiв.  

 

 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Товариство у звiтному роцi не здiйснювало операцiй iз деривативами та iншими похiдними 

цiнними паперами 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 



використовуються операції хеджування 

Товариство здiйснює рацiональне та багатовекторне управлiння фiнансовими ризиками на 

основi диверсифiкацiї використовуваних фiнансових iнструментiв. Операцiї хеджування у 

звiтному перiодi не здiйснювались. 

 

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

ризику грошових потоків 

Товариство пiддається ризикам, повязаним iз змiною процентної ставки за користування 

кредитними коштами, змiною вартостi сировини для виробництва товару 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

На дату складення рiчного звiту за 2019 рiк у Товариствi  Кодекс корпоративного управлiння не 

затверджено.    

 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової 

бiржi, обєднання юридичних осiб або iншого кодексу корп.управлiння 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство дiє в межах практики корпоративного управлiння, визначеної законодавством. 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

На дату складення рiчного звiту за 2019 рiк у Товариствi  Кодекс корпоративного управлiння не 

затверджено.    

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та визначення 

основних напрямiв дiяльностi у 2019 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту. 

4. Звiт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

5. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати 



фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. 

6. Затвердження результатiв дiяльностi та рiчної фiнансової звiтностi (звiту 

про фiнансовi результати та балансу) Товариства за 2018 рiк. 

7. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк. Про 

затвердження розмiру дивiдендiв.  

8. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Про надання повноважень на 

пiдписання тексту нової редакцiї Статуту Товариства. Про державну реєстрацiю 

нової редакцiї Статуту Товариства.   

9. Про внесення змiн до положення про Наглядову раду Товариства. Про 

надання повноважень на пiдписання нової редакцiї положення про Наглядову 

раду Товариства. 

10. Про скасування дiї положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариств, 

положення про Раду директорiв Товариства, Кодексу корпоративного управлiння. 

11. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. 

12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Про затвердження умов договорiв  з членами органiв Товариства, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв. 

До перелiку питань порядку денного пропозицiй не надходило.   

 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. З першого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в складi: Авраменко Соломiя Семенiвна - голова лiчильної комiсiї, 

Передерiй Юлiя Констянтинiвна - член лiчильної комiсiї. 

2. З другого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв - Мужила Олега 

Станiславовича, секретарем зборiв - Горнiцьку Юлiю Володимирiвну. 

3. З третього питання  порядку денного: 

Вирiшили: затвердити Звiт виконавчого органу Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та визначенi основнi 

напрями дiяльностi у 2019 роцi. 

4. З четвертого питання  порядку денного: 

Вирiшили: затвердити Звiт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рiк. 

5. З п'ятого питання  порядку денного: 

Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, а також висновки 

щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.  

6. З шостого питання порядку денного: 

Вирiшили: затвердити результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк та фiнансову 

звiтнiсть Товариства за 2018 рiк(звiт про фiнансовi результати та баланс).  

7. З сьомого питання порядку денного: 

Вирiшили:  

1) Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2018 роцi у розмiрi  55 302 

636,71 (п'ятдесят п'ять мiльйонiв триста двi тисячi шiстсот тридцять шiсть грн. 71 

коп.) гривень, а також частину нерозподiленого прибутку минулих перiодiв 

спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. 

2) Затвердити розмiр дивiдендiв -  150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв) 

гривень з розрахунку 406,62 (чотириста шiсть грн. 62 коп.) на одну просту акцiю 

Товариства. 

3) Наглядовiй радi визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право 

на отримання дивiдендiв, порядок та строки виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку.   

8. З восьмого питання порядку денного: 

Вирiшили:  



1) Затвердити змiни до Статуту Товариства, оформленi шляхом викладення 

Статуту в новiй редакцiї.  

2) Уповноважити Голову зборiв Мужила Олега Станiславовича та секретаря 

зборiв Горнiцьку Юлiю Володимирiвну на пiдписання тексту нової редакцiї 

Статуту Товариства.  

3) Керiвнику Товариства забезпечити реєстрацiю нової редакцiї Статуту 

Товариства. 

9. З дев'ятого питання порядку денного: 

Вирiшили: 

1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.  

2) Уповноважити Голову зборiв Мужила Олега Станiславовича та секретаря 

зборiв Горнiцьку Юлiю Володимирiвну на пiдписання нової редакцiї положення 

про Наглядову раду Товариства вiд iменi всiх акцiонерiв. 

10. З десятого питання порядку денного: 

Вирiшили: Скасувати дiю положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариств, 

положення про Раду директорiв Товариства, Кодексу корпоративного управлiння. 

11. З одинадцятого питання порядку денного: 

Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради 

Товариства.  

           12. З дванадцятого питання порядку денного: 

 Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

1. Вовк Олену Орестiвну, акцiонера,   

2. Вовка Ростислава Орестовича, акцiонера,   

3. Мужила Олега Станiславовича, представника акцiонера Заркава ЛТД, 

13. З тринадцятого питання порядку денного: 

Вирiшили: 

1. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства: 

трудового договору з Вовк О.О. та цивiльно-правових договорiв з Вовком Р.О., 

Мужилом О.С. 

2. Уповноважити  секретаря зборiв Горнiцьку Юлiю Володимирiвну на 

пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 10.06.2019 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Про визначення способу виплати дивiдендiв, рiшення про виплату яких 

прийнято Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2019р. 

До перелiку питань порядку денного пропозицiй не надходило.   

Позачерговi збори акцiонерiв проводились за iнiцiативи Наглядової ради 

Товариства. 

 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. З першого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в складi: Авраменко Соломiя Семенiвна - голова лiчильної комiсiї, 

Передерiй Юлiя Констянтинiвна - член лiчильної комiсiї. 

2. З другого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв - Мужила 

Олега Станiславовича, секретарем зборiв - Горнiцьку Юлiю Володимирiвну. 



3. З третього питання порядку денного: 

Вирiшили: визначити спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам 

Товариства. 

 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 09.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 

4. Про надання повноважень на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства 

вiдповiдних договорiв/додаткових угод та iнших документiв, необхiдних для 

виконання прийнятого рiшення.   

 

До перелiку питань порядку денного пропозицiй не надходило.   

Позачерговi збори акцiонерiв проводились за iнiцiативи Генерального директора 

Товариства. 

 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. З першого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в складi: Авраменко Соломiя Семенiвна - голова лiчильної комiсiї, 

Передерiй Юлiя Констянтинiвна - член лiчильної комiсiї. 

2. З другого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв - Мужила 

Олега Станiславовича, секретарем зборiв - Горнiцьку Юлiю Володимирiвну. 

3. З третього питання порядку денного: 

Вирiшили:  

1) надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв,  а саме:  

а) договору застави рухомого майна з Європейським Банком Реконструкцiї та 

Розвитку згiдно проекту договору, що додається;   

б)  договору (договорiв) iпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), що 

знаходиться за адресами: Львiвська обл., м. Львiв, вул. Личакiвська, буд. 232  та 

Львiвська обл., м. Львiв, вул. Сiчова, буд. 36-А згiдно проекту(iв) який(i) 

додається(ються).  

4. З четвертого питання порядку денного: 

Вирiшили: уповноважити Генерального директора ПрАТ "Компанiя Ензим" 

Цегелика Андрiя Григоровича, або iншу, належним чином уповноважену ним 

особу, на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв 

застави рухомого майна та iпотеки нерухомого майна (майнового комплексу) та 

будь-яких документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством 

згiдно з або у зв'язку з договорами застави рухомого майна та iпотеки нерухомого 

майна (майнового комплексу), включаючи, але не обмежуючись усiма та 

будь-якими додатками до договорiв застави рухомого майна та iпотеки 

нерухомого майна (майнового комплексу), довiреностями для укладення таких 

договорiв або за такими договорами, в тому числi визначати їх iстотнi умови 

вiдповiдно до вимог цивiльного законодавства та цього протоколу самостiйно. 

 

 

 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 

4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв щодо яких є 

заiнтересованiсть. 

5. Про надання згоди на укладення Кредитних договорiв. 

6. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства або iншiй, 

уповноваженiй ним особi на укладення (пiдписання) з АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв/додаткових угод та iнших 

документiв, необхiдних для виконання прийнятого рiшення.  

 

 

До перелiку питань порядку денного пропозицiй не надходило.   

Позачерговi збори акцiонерiв проводились за iнiцiативи Наглядової ради 

Товариства. 

 

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. З першого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в складi: Авраменко Соломiя Семенiвна - голова лiчильної комiсiї, 

Передерiй Юлiя Констянтинiвна - член лiчильної комiсiї. 

2. З другого питання порядку денного: 

Вирiшили: обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв - Мужила 

Олега Станiславовича, секретарем зборiв - Горнiцьку Юлiю Володимирiвну. 

3. З третього питання порядку денного: 

Вирiшили:  

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення 

додаткової угоди до Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй 

№11 вiд 18.04.2013р., укладеного мiж Товариством, ТзОВ "Кормотех" (код 

ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо збiльшення лiмiту за 

договором до розмiру еквiвалентному 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) євро, 

продовження термiну його дiї до 31.12.2025р., викладення його в новiй редакцiї та 

викладення в новiй редакцiї наступних кредитних договорiв, що укладенi в його 

рамках: Кредитного договору Про "Фiнансування поточної дiяльностi 

корпоративних клiєнтiв" №010/Д5-КБ/13/131 вiд 26.10.2017р, Кредитного 

договору  Про "Корпоративний Iнвестицiйний кредит Невiдновлювальна 

кредитна лiнiя" №010/Д5-КБ/13/36 вiд 19.10.2016р.. 

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику 

Андрiю Григоровичу або iншiй, уповноваженiй ним особi на самостiйне 

узгодження нових редакцiй Генерального договору на здiйснення кредитних 

операцiй №11 вiд 18.04.2013р., укладеного мiж Товариством, ТзОВ "Кормотех" 

(код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" та кредитних договорiв, 

що укладенi в його рамках: Кредитного договору Про "Фiнансування поточної 

дiяльностi корпоративних клiєнтiв" №010/Д5-КБ/13/131 вiд 26.10.2017р, 

Кредитного договору Про "Корпоративний Iнвестицiйний кредит 

Невiдновлювальна кредитна лiнiя" №010/Д5-КБ/13/36 вiд 19.10.2016р.  

4. З четвертого питання порядку денного: 

 Вирiшили: Надати згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а 

саме на укладення договору поруки в якостi забезпечення виконання зобов'язань 



ТзОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 

Кредитним договором з лiмiтом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять 

мiльйонiв) гривень, термiном до 31.07.2020р., що буде укладеним в рамках 

Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №11 вiд 18.04.2013р. 

укладеному мiж Товариством, ТзОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" (проект договору поруки мiститься у Додаток №1 до 

Протоколу).  

5. З пятого питання порядку денного: 

Вирiшили: 

1) Надати згоду на укладення в рамках Генерального договору на здiйснення 

кредитних операцiй №11 вiд 18.04.2013р. укладеного мiж Товариством, ТзОВ 

"Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" Кредитного 

договору з лiмiтом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мiльйонiв) 

гривень, термiном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лiмiтом 

кредитування 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, термiном до 31.12.2020р. 

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику 

Андрiю Григоровичу або iншiй, уповноваженiй ним особi на самостiйне 

узгодження умов Кредитного договору з лiмiтом кредитування 25 000 000,00 

(двадцять п'ять мiльйонiв) гривень, термiном до 31.07.2020р. та Кредитного 

договору з лiмiтом кредитування 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень, 

термiном до 31.12.2020р. 

6. З шостого питання порядку денного: 

Вирiшили: На виконання прийнятих рiшень уповноважити Генерального 

директора Товариства Цегелика Андрiя Григоровича або iншу, уповноважену ним 

особу на укладання (пiдписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" вiд iменi 

Товариства вiдповiдних договорiв /додаткових угод, в тому числi додаткової 

угоди до Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №11 вiд 

18.04.2013р. та додаткових угод до укладених  в його рамках: Кредитного 

договору Про "Фiнансування поточної дiяльностi корпоративних клiєнтiв" 

№010/Д5-КБ/13/131 вiд 26.10.2017р., Кредитного договору  Про "Корпоративний 

Iнвестицiйний кредит Невiдновлювальна кредитна лiнiя" №010/Д5-КБ/13/36 вiд 

19.10.2016р., договору поруки та iнших документiв, необхiдних для виконання 

прийнятого рiшення, самостiйно узгодивши всi iншi умови договорiв/додаткових 

угод, в тому числi умови нової редакцiї Генерального договору на здiйснення 

кредитних операцiй №11 вiд 18.04.2013р. та укладених в його рамках Кредитного 

договору Про "Фiнансування поточної дiяльностi корпоративних клiєнтiв" 

№010/Д5-КБ/13/131 вiд 26.10.2017р., Кредитного договору  Про "Корпоративний 

Iнвестицiйний кредит Невiдновлювальна кредитна лiнiя" №010/Д5-КБ/13/36 вiд 

19.10.2016р. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 



Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) бюлетенями 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

Останнi позачерговi збори у звiтному перiодi скликались для 

надання згоди на укладення значного правочину та правочину, 

що вчинення якого є заiнтересованiсть 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 



У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Вовк Ростислав Орестович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада у звiтному перiодi виконувала свою дiяльнiсть 

належно у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та 

внутрiшнiх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є 

компетентним та ефективним при реалiзацiї своїх повноважень 

та фукнцiй Наглядової ради. Комiтети в Наглядовiй радi не 

сворювались. У звiтному перiодi голова наглядової ради 

працював на пiдставi укладеного цивiльно-правового 

безоплатного договору.  

Мужило Олег Станiславович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада у звiтному перiодi виконувала свою дiяльнiсть 

належно у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та 

внутрiшнiх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є 

компетентним та ефективним при реалiзацiї своїх повноважень 

та фукнцiй Наглядової ради. Комiтети в Наглядовiй радi не 

сворювались. У звiтному перiодi член наглядової ради працював 

на пiдставi укладеного цивiльно-правового безоплатного 

договору.  

Вовк Олена Орестiвна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада у звiтному перiодi виконувала свою дiяльнiсть 

належно у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та 

внутрiшнiх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є 

компетентним та ефективним при реалiзацiї своїх повноважень 

та фукнцiй Наглядової ради. Комiтети в Наглядовiй радi не 

сворювались. У звiтному перiодi Вовк О.О., як один з членiв 

Наглядової ради, виконувала свої повноваження на умовах 

укладеного трудового договору i отримувала оплату вiдповiдно 

до укладеного договору.  

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

Наглядова рада Товариства у 2019 роцi засiдала 33 рази, пiд час 

яких приймались рiшення, зокрема, про: 

1) Затвердження внутрiшнiх положень та iнших документiв 

Товариства; 

2)  Надання згоди на вчинення значних правочинiв та 

правочинiв iз заiнтересованiстю; 

3) Скликання загальних зборiв акцiонерiв та вирiшення 

органiзацiйних питань, пов'язаних з проведенням таких зборiв; 

4) Обрання Голови Наглядової ради, а також обрання 

Генерального директора Товариства, затвердження умов 

контракту з Генеральним директором. 



фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

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

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 



Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 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) 

Один з членiв Наглядової ради працює на умовах трудового 

договору i отримує оплату вiдповiдно до укладеного договору та 

штатного розпису Товариства. Iншi члени наглядової ради 

працюють на пiдставi укладених цивiльно-правових безоплатних 

договорiв.  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

До 23.04.2019р. у 

Товариствi функцiонував 

колегiальний виконавчий 

орган - Рада директорiв у 

складi: - Генеральний 

директор Товариства - 

Вовк Олена Орестiвна;-

 Директор 

виконавчий - Цегелик 

Андрiй Григорович;- Член 

Ради директорiв - Лавров 

Сергiй Воло 

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 



Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так 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 припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 



 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад так так так ні так 



органів управління 

товариства 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Заркава ЛТД НЕ232340 82,615826 

2 Вовк Ростислав Орестович 2935712916 8,691951 

3 Вовк Олена Орестiвна 2699518342 8,692222 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Товариству не вiдома iнформацiя 

про будь-якi обмеження прав участi 

та голосування акцiонерiв на 

загальних зборах акцiонерiв, згiдно 

даних Реєстру власникiв iменних 

цiнних вих. №8633  вiд 11.03.2020р. 

станом на 31.12.2019р. усi акцiї 

Товариства є голосуючими. 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Вiдповiдно до п.7.2. Статуту посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та 

члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також Ревiзор Товариства.  

 Вiдповiдно до п.9.2. Статуту кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 3 

особи, якi обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi 

iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежних директорiв. 

Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки. 

Вiдповiдно до п.9.7. Статуту Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх 

числа  простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, при цьому кандидат у 

члени Наглядової ради не обмежується в правi голосу за свою кандидатуру. Наглядова рада  

має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

 Вiдповiдно до п.9.12. Статуту Товариства Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть 

прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та 

одночасне обрання нових членiв. 

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору з ним припиняються: 

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 



- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової 

ради, який є представником акцiонера. 

  

 Вiдповiдно до п.10.2. Статуту Генеральний директор обирається Наглядовою радою 

Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, строком на 3 (три) роки. 

У разi, якщо станом на дату закiнчення повноважень Генерального директора з якихось причин 

не буде прийнято рiшення щодо припинення його повноваження або переобрання Генерального 

директора, повноваження Генерального директора продовжують дiяти на перiод до прийняття 

такого рiшення. 

 Вiдповiдно до пп.11) п.9.5. Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства належить обрання (переобрання) Генерального директора Товариства, затвердження 

умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання контракту; прийняття рiшення про припинення 

повноважень Генерального директора. 

 Вiдповiдно до пп.17) п.8.3. Статуту обрання Ревiзора та прийняття рiшення про 

дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв.  

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 Вiдповiдно до п.7.2. Статуту посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - 

голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також Ревiзор Товариства.  

Посадовi особи органiв Товариства зобов'язанi: 

- дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього 

Статуту та iнших документiв Товариства; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом; 

- надавати Ревiзору та/або аудитору Товариства на їхню вимогу документи про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 

Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 

завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У разi, якщо 

вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною. 

Посадовим особам органiв Товариства може бути виплачена винагорода лише на умовах, 

передбачених цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з 

ними. 

Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства додатковi 

повноваження посадових осiб, окрiм тих, якi випливають iз сутi виконуваних функцiй в межах 

роботи в вiдповiдному органi Товариства, не визначено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

цього пункту 



 

 

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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Заркава ЛТД НЕ232340 Кiпр, Лiмасол, 

Караїскакi, 6 

304 764 82,615826 304 764 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Вовк Ростислав Орестович 32 064 8,691951 32 064 0 

Вовк Олена Орестiвна 32 065 8,692222 32 065 0 

Усього 368 893 100 368 893 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi акцiї 368 893 1 272 680,85 Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права 

на: 

- участь в управлiннi Товариством; 

- отримання дивiдендiв; 

- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 

його майна або вартостi частини майна Товариства; 

- отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства, в тому числi рiчнi бухгалтерськi 

баланси, протоколи загальних зборiв акцiонерiв, 

iнформацiю з усiх питань, включених до порядку 

денного зборiв; 

- вiльний продаж чи вiдчуження iншим 

способом належних йому акцiй на користь iншого 

акцiонера (акцiонерiв) Товариства; 

- передавати право голосу iншому акцiонеру чи 

третiй особi на пiдставi належно оформлених 

документiв, визначених законодавством. 

 

нi 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.09.2011 83/13/1/11 Львiвське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000128565 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Документар

ні іменні 

3,45 368 893 1 272 680,85 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Емiтент у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходився та 

процедури делiстингу не проходив. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Згiдно рiшення загальних зборiв 

вiд 21.04.2011 р. випуск акцiй переведно з документарної форми випуску у бездокументрану форму випуску. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Вовк Олена Орестiвна 32 065 8,692222 32 065 0 

Усього 32 065 8,692222 32 065 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

14.09.2011 Львiвське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000128565 Загальнi збори 

акцiонерiв 

Вiдповiдно до Статуту Товариства 

акцiонер може продати належнi йому 

акцiї третiй особi лише з 

дотриманням переважного права 

iнших акцiонерiв Товариства на їх 

придбання. З метою забезпечення 

реалiзацiї переважного права iнших 

акцiонерiв на придбання акцiй 

Товариства вiдчуження акцiй третiй 

особi iншим способом, нiж продаж, 

не допускається. 

безстроково 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 149 999 271,6

6 

0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 406,62 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 142 108 166,0

7 

0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  21.05.2019  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  12.06.2019  

Спосіб виплати дивідендів   безпосереднь

о акцiонерам 

 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв -23.04.2019р.; Рiшення про встановлення дати складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв прийнято Наглядовою 

Радою 21.05.2019р. (Протокол №12); порядок та строк виплати дивiдендiв 

визначено Наглядовою радою Товариства 10.06.2019р. (Протокол №13); порядок 

виплати дивiдендiв -  одним платежем або частинами в межах встановленого 

Наглядовою радою строку; строк виплати дивiдендiв - до 22.10.2019р..У звiтному 

перiодi дивiденди виплачувались за рахунок прибутку 2018 та 2017 року. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 192 282 238 502 0 0 192 282 238 502 



  будівлі та споруди 91 627 104 167 0 0 91 627 104 167 

  машини та обладнання 84 286 117 794 0 0 84 286 117 794 

  транспортні засоби 6 006 5 137 0 0 6 006 5 137 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 10 363 11 404 0 0 10 363 11 404 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 192 282 238 502 0 0 192 282 238 502 

Опис 

Первiсна вартiсть ОЗ станом на 01.01.2019р. - 397 810 тис. грн. , станом 

на 31.12.2019р. - 475 235 тис. грн. Сума нарахованого зносу по ОЗ за 

2019 рiк - 34 767 тис. грн. 

Термiни користування основними засобами (за основними групами). 

Виробничого призначення: Будiвлi - вiд 20 до 50 рокiв; Споруди - не 

менше 15 рокiв; Передавальнi пристрої - не менше 10 рокiв; Машини та 

обладнання - вiд 5 до 10 рокiв; Транспортнi засоби - вiд 6 до 8 рокiв; 

Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi) - 4-5 рокiв; Iншi ОЗ - 5 рокiв. 

Умови користування основними засобами: всi групи основних засобiв є 

дiючими та використовуються за призначенням вiдповiдно до технiчної 

документацiї. Ступiнь зносу основних засобiв - 49,8 %. Ступiнь 

використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються 

на 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi 

введенням в експлуатацiю об'єктiв технiчного переоснащення очисних 

споруд, придбанням, модернiзацiєю, лiквiдацiєю та реалiзацiєю 

основних засобiв. Iнформацiя щодо обмежень на використання майна: 

станом на 31.12.2019 року вартiсть оформлених в заставу основних 

засобiв складає 231 325 тис. грн. 

 

 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

378 136 521 606 

Статутний капітал (тис.грн) 1 273 1 273 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 273 1 273 

Опис Вартiсть чистих активiв емiтента визначена з урахуванням "Методичних рекомендарцiй 

щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. 

Висновок Станом на 31.12.2019р. вартiсть чистих активiв емiтента становить 378 136 тис.грн.i 

перевищує розмiр статутного капiталу емiтента, що вiдповiдає частинi третiй статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 

грн) 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 168 601,78 X X 

у тому числі:  

АТ "РайффайзенБанк Аваль" 

Овердрафт 

26.11.2019 3 840,64 17 23.11.2020 

АТ "РайффайзенБанк Аваль" 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 

26.10.2017 24 000 17,5 26.11.2020 

АТ "УкрСиббанк" Вiдновлювальна 

кредитна лiнiя 

30.04.2018 75 000 15 30.04.2021 

АТ "РайффайзенБанк Аваль" 

Невiдновлювальна кредитна лiнiя 

19.10.2016 5 004,57 15,5 30.07.2021 

АТ КБ ПриватБанк 28.08.2019 60 519 17 28.08.2022 

АТ КБ ПриватБанк 28.08.2019 237,57 17,8 28.08.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 4 769 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 173 370,78 X X 

Опис Усi зобовязання Товариство виконує у вiдповiдностi з чинним 

законодавством та договiрними умовами. 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37741155 

Місцезнаходження 79058, Україна, Львівська обл., Львiв, 

Масарика, 18/130 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4463 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011 



Міжміський код та телефон 0322493661 

Факс  

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТзОВ Аудиторська консалтингова 

фiрма "Бiзнес Партнери" надає 

Товариству аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, 

Антоновича, 51/1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон  (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності  Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку 

Опис ДУ "АРIФРУ" надає емiтенту 

iнформацiйнi послуги щодо 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, 

Антоновича, 51/1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності  Дiяльнiсть з подання звiтностi 

та/або адмiнiстративних даних до 

НКЦПФР 

Опис ДУ "АРIФРУ" надає емiтенту 

iнформацiйнi послуги щодо подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до НКЦПФР 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй 

України" 



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи  30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Київ, 

Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс  044) 482-52-07 

Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть 

Центрального депозитарiю 

Опис Здiйснення дiяльностi вiдповiдно до 

Регламенту товариства 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

Ензим" 
за ЄДРПОУ 00383320 

Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Приватна організація (установа, заклад) за КОПФГ 435 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво інших харчових продуктів, 

н.в.і.у. 
за КВЕД 10.89 

Середня кількість працівників: 372 

Адреса, телефон: 79014 Львiв, Личакiвська, 232, (032) 298 98 02 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 5 964 6 973 

    первісна вартість 1001 11 106 14 910 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 142 ) ( 7 937 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 75 016 68 661 

Основні засоби 1010 192 282 238 502 

    первісна вартість 1011 397 810 475 235 

    знос 1012 ( 205 528 ) ( 236 733 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 75 995 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1 016 1 038 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 350 273 315 174 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 95 773 98 307 

Виробничі запаси 1101 85 500 86 907 

Незавершене виробництво 1102 967 947 

Готова продукція 1103 3 966 5 283 

Товари 1104 5 340 5 170 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 43 635 46 425 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 70 042 84 850 

    з бюджетом 1135 1 729 1 015 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 892 607 

    з нарахованих доходів 1140 735 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 199 2 185 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 75 995 

Гроші та їх еквіваленти 1165 105 571 22 905 

Готівка 1166 42 63 

Рахунки в банках 1167 104 510 22 840 

Витрати майбутніх періодів 1170 244 631 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 4 304 868 

Усього за розділом II 1195 323 232 333 181 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 673 505 648 355 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 273 1 273 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 191 191 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 520 141 376 672 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 521 606 378 136 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 5 005 1 844 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 5 008 1 844 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 80 039 163 597 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 161 3 161 

    товари, роботи, послуги 1615 35 894 35 693 

    розрахунками з бюджетом 1620 595 4 194 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 345 575 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 423 2 793 

    одержаними авансами 1635 31 589 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 12 031 14 449 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 12 372 43 324 

Усього за розділом IІІ 1695 146 891 268 375 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 673 505 648 355 

 

Керівник    Цегелик Андрiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Коверчук Галина Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 29.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

Ензим" 
за ЄДРПОУ 00383320 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 708 567 726 989 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 492 461 ) ( 494 702 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 216 106 232 287 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 9 576 13 414 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 51 107 ) ( 44 944 ) 

Витрати на збут 2150 ( 104 599 ) ( 91 466 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 39 757 ) ( 34 195 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 30 219 75 096 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 873 2 278 



Інші доходи 2240 1 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 22 524 ) ( 10 219 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 810 ) ( 658 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 8 759 66 497 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 541 -11 194 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 7 218 55 303 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 218 55 303 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 344 483 360 045 

Витрати на оплату праці 2505 104 682 87 002 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21 422 18 192 

Амортизація 2515 37 562 29 319 

Інші операційні витрати 2520 149 355 133 021 

Разом 2550 657 504 627 579 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Цегелик Андрiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Коверчук Галина Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

Ензим" 
за ЄДРПОУ 00383320 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 796 911 809 268 

Повернення податків і зборів 3005 16 042 21 082 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 16 042 21 082 

Цільового фінансування 3010 1 167 781 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 2 245 1 890 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 26 15 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 192 19 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 30 498 263 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 604 590 ) ( 616 959 ) 

Праці 3105 ( 81 084 ) ( 66 941 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20 813 ) ( 17 746 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 33 523 ) ( 35 198 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 373 ) ( 15 467 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 460 ) ( 815 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 30 690 ) ( 18 916 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 503 ) ( 507 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 7 876 ) ( 8 870 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 98 692 87 097 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 908 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 505 2 040 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 50 23 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 78 797 ) ( 99 558 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 1 778 ) ( 500 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -78 020 -97 087 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 176 292 143 039 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 95 894 ) ( 106 364 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 142 046 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 25 582 ) ( 13 347 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -87 230 23 328 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -66 558 13 338 

Залишок коштів на початок року 3405 105 571 98 642 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -16 108 -6 409 

Залишок коштів на кінець року 3415 22 905 105 571 

 

Керівник    Цегелик Андрiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Коверчук Галина Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" за ЄДРПОУ 00383320 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 273 0 1 191 520 141 0 0 521 606 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 273 0 1 191 520 141 0 0 521 606 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 7 218 0 0 7 218 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -149 999 0 0 -149 999 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -1 0 -688 0 0 -689 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -1 0 -143 469 0 0 -143 470 

Залишок на кінець року  4300 1 273 0 0 191 376 672 0 0 378 136 

 

Керівник    Цегелик Андрiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Коверчук Галина Дмитрiвна 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудитрська 

консалтингова фiрма "Бiзнес 

Партнери" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

37741155 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

79058, Україна, м. Львiв, вул. 

Масарика, 18/130 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4463 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0712, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 341, дата: 14.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 17.02.2020, дата 

закінчення: 26.03.2020 

12 Дата аудиторського звіту 26.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

85 600,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Приватного 

акцiонерного товариства "Компанiя "Ензим" за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 

року Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Компанiя "Ензим", 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного 

акцiонерного товариства "Компанiя "Ензим" (далi за текстом - "Товариство"), що складається з 

Балансу на 31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати за 2019 рiк, Звiту про рух 

грошових коштiв за 2019 рiк, Звiту про власний капiтал за 2019 рiк та Примiток до фiнансової 

звiтностi включаючи стислий виклад облiкових полiтик (надалi - "фiнансова звiтнiсть"). На 

нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, складена, в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та надає 

неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його 



фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою. Основа для 

думки iз застереженням 1) Товариство прийняло в облiковiй полiтицi метод оцiнки фiнансових 

iнвестицiй за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi та вiдобразило їх за цiною 

придбання в сумi 75 995 тис. грн. на 31.12.2018 у складi довгострокових фiнансових 

iнвестицiй, а на 31.12.2019 - у складi короткострокових. Товариство не здiйснило оцiнку 

справедливої вартостi даних фiнансових iнвестицiй на звiтну дату вiдповiдно до вимог п.8 

ПСБО 12, оскiльки, згiдно пояснень управлiнського персоналу, достовiрно визначити її не 

мало можливостi i, вiдповiдно, скористалось п.9 ПСБО 12. 2) Пiдприємство не здiйснювало 

перегляд справедливої вартостi основних засобiв по групi "Будинки, споруди та передавальнi 

пристрої", що вiдображаються у статтi балансу "Основнi засоби" за цiною придбання. У 

зв'язку iз суттєвими змiнами в економiчнiй ситуацiї в Українi справедлива вартiсть таких 

основних засобiв може суттєво вiдрiзнятися вiд балансової вартостi. Згiдно ПСБО 7 "Основнi 

засоби" перегляд справедливої вартостi має здiйснюватися з достатньою регулярнiстю, щоб 

балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзнялася суттєво вiд справедливої. На нашу думку, 

справедлива вартiсть основних засобiв по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" 

суттєво вiдрiзняється вiд вiдображеної в фiнансовiй звiтностi їх балансової вартостi. Суму 

такого перевищення нами не оцiнено в зв'язку з обмеженням обсягу аудиту. Ми провели аудит 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 

даного звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами 

Кодексу РМСЕБ, застосованими в Українi до аудиту фiнансової звiтностi, також нами 

виконано iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту - це питання, що, 

на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Нами не виявлено iнших ключових питань окрiм тих, що наведено в 

основi для висловлення думки iз застереженням. Iнша iнформацiя Управлiнський персонал 

несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка 

мiститься у Звiтi про управлiння за 2019 рiк. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi 

обов'язком аудитора є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує 

суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, i, в разi виявлення вiдхилень, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили вiдхилень мiж фiнансовою iнформацiєю, включеною 

у Звiт про управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової 

звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не 

має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 



шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений 

вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 

або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення 

користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит 

вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний 

скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: " iдентифiкуємо та оцiнюємо 

ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для 

викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, 

навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; " 

отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; " оцiнюємо прийнятнiсть застосованих 

облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; " доходимо висновку щодо прийнятностi використання 

управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 

можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку 

щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 

аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї 

або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення; Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi 

Товариства, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, 

виявленi нами пiд час аудиту. Ми надаємо вищому органу Товариства твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

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

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. Роздiл "Звiт 

про iншi правовi та регуляторнi вимоги" Вiдповiднiсть розмiру чистих активiв вимогам 

НКЦПФР. Чистi активи Товариства на 31.12.2019 року склали 378 136 тис.грн. та 

вiдповiдають вимогам Цивiльного кодексу України та iншим нормативно-правовим актам 

НКЦПФР. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом 

Товариства 376 863 тис. грн. Аудитори пiдтверджують дотримання товариством вимог ст.155 

Цивiльного кодексу України . Статутний капiтал товариства. Згiдно нової редакцiї Статуту, 

затвердженого Загальними Зборами акцiонерiв вiд 23.04.2019 року (Протокол№1), статутний 

капiтал Товариства складає 1 272 680,85грн., подiлений на 368 893 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 3,45 грн. Згiдно реєстру акцiонерiв станом на 31.12.19 року 

акцiонерами Товариства, що володiють 5% i бiльше акцiями Товариства, є: - "Заркава Лтд" 

(Кiпр, Лiмасол, 3032), частка акцiй якого складає 82,62% статутного капiталу Товариства, що 

становить 1051 435.8 грн. номiнального розмiру статутного капiталу; - Вовк Олена Орестiвна, 

частка акцiй якої складає 8,69% статутного капiталу Товариства, що становить 110 624.25 грн. 

номiнального розмiру статутного капiталу. - Вовк Ростислав Орестович, частка акцiй якого 



складає 8,69 % статутного капiталу Товариства, що становить 110 620.80 грн. номiнального 

розмiру статутного капiталу. Неоплаченого капiталу нема. Частка держави в статутному фондi 

Товариства вiдсутня. Пов'язанi особи товариства Аудиторами проведено необхiднi процедури, 

що ефективнi для досягнення мети аудиту операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 

"Зв'язанi сторони". Подiї пiсля дати балансу Аудиторами проведено процедури вивчення та 

iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2019 року та датою звiту аудитора. 

Вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до 

коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу. Висловлення 

думки щодо подiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на 

фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 

паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" Розкриваючи iнформацiю про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року 

що можуть вплинути на фiнансовий та господарський стан емiтента та можуть призвести до 

значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV аудитори протестували на вiдповiднiсть 

особливу iнформацiю емiтента. До якої належать вiдомостi про: прийняття рiшення про 

розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу; 

прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; прийняття 

рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй 

бiржi; змiну складу посадових осiб емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 

вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, 

представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; 

порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою 

особою такого емiтента; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про 

його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство 

емiтента. Подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести 

до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, зазначених в ст. 41 "Особлива iнформацiя про 

емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено. 

Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних емiтента вiдповiдно до вимог МСА 

720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї " Параграфом 1 МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної 

iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею, оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною 

аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю можуть ставити пiд сумнiв 

достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть емiтента є складовою 

частиною рiчного звiту керiвництва емiтента. Управлiнський персонал Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за складання та оприлюднення Звiту керiвництва вiдповiдно до статтi 40 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", який включає Звiт про корпоративне 

управлiння. Обов'язком аудитора є висловити думку щодо п.5-9 Звiту про корпоративне 

управлiння та перевiрити iнформацiю, наведену в пунктах 1-4. ПрАТ "Компанiя "Ензим" у 

Звiтi про корпоративне управлiння розкрило таку iнформацiю: 1 i 2 ) про практику 

корпоративного управлiння Товариства, 3) про проведенi загальнi збори акцiонерiв та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 4) про персональний склад Наглядової ради та 

Правлiння, iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень; 5) 

основнi характеристики системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 6) 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 7) 

про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента; 

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 9) повноваження посадових 

осiб емiтента. За результатами виконаних аудиторських процедур вiдповiдно до Закону 



України "Про цiннi папери та фондовий ринок" можна зробити висновок: Висновок аудитора 

Ми вважаємо, що Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "Компанiя "Ензим" за 2019 рiк у 

всiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативно-законодавчим актам та Статуту Товариства, а 

також фактичному стану корпоративного управлiння Товариства. Роздiл "Iншi елементи" 

Основнi вiдомостi про Товариство: " Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

"Ензим"; " код за ЄДРПОУ 00383320; " мiсцезнаходження: 79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 

буд. 232; " дата та номер державної реєстрацiї: 07.07.1994 року; " види дiяльностi: 

виробництво iнших харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань (КВЕД 10.89); " 

дата внесення останнiх змiн до установчих документiв: 23.04.2019 року; " генеральний 

директор Цегелик А.Г. " головний бухгалтер Коверчук Г.Д. Основнi вiдомостi про 

аудиторську фiрму: " Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова 

фiрма "Бiзнес Партнери"; " Код за ЄДРПОУ 37741155; " Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4463 згiдно рiшення АПУ вiд 29.09.2011 року № 239/3; " 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №0712 згiдно 

рiшення АПУ вiд 28.09.2017 року №349/4, термiн дiї до 31.12.2022 року; " Партнер завдання з 

аудиту: Губар Iванна Iванiвна, сертифiкат №007112 вiд 29.12.2013 року; " Мiсцезнаходження: 

79058 Україна, м. Львiв, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне мiсце 

розташування аудитора: м. Львiв, проспект Чорновола 67, офiс 208. Дата та номер договору: 

№341 вiд 14.02.2020 року. Дата початку та дата закiнчення аудиту: 17.02.2020 року по 

26.03.2020 року Дата звiту аудитора : 26 березня 2020 року Партнер завдання з аудиту 

_____________________ Губар I.I. Сертифiкат аудитора №007112 Директор ТОВ АКФ "Бiзнес 

Партнери" _____________________ Цуприк Н.А. Сертифiкат аудитора № 005601 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
 Наскiльки це вiдомо керiвництву Товариства рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно 

до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i 

юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової 

звiтностi. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

Вид інформації 



фондового ринку 

1 2 3 

27.12.2019 28.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

17.12.2019 17.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

(для емітентів - акціонерних товариств) 

09.12.2019 10.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

28.11.2019 29.11.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.07.2019 29.07.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.02.2019 22.02.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


