
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб Сиру"  за ЄДРПОУ 36413692
Територiя м. Київ  за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  за КВЕД 46.33
Середня кількість працівників 1 425
Aдреса, телефон вул.Саксаганського, буд. 119, м. Київ, 01032 3542140
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2019  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 536 461
первісна вартість 1001 2 729 1 307
накопичена амортизація 1002 2 193 846

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 360 1 738
Основні засоби 1010 100 205 94 384

первісна вартість 1011 173 303 178 921
знос 1012 73 098 84 537

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045 97 97
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 102 198 96 680

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 146 685 139 081
Виробничі запаси 1101 11 295 12 557
Незавершене виробництво 1102 110 990 107 561
Готова продукція 1103 23 110 17 638
Товари 1104 1 290 1 325
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 24 907 23 891
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 1 810 5 641
з бюджетом 1135 9 335 13 448
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 037 1 037
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 456 352 604 509
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 731 5 976
Готівка 1166 15 55
Рахунки в банках 1167 5 716 5 921
Витрати майбутніх періодів 1170 706 413
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 17 677 7 646
Усього за розділом ІІ 1195 663 203 800 605

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 765 401 897 285

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 61 61
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405 86 445 86 445
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415  -  -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (389 314) (175 512)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 (302 808) (89 006)

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510 452 662 254 202
Інші довгострокові зобов’язання 1515 23 834 76 537
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 476 496 330 739

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 31 537 54 218
товари, роботи, послуги 1615 225 801 388 910
розрахунками з бюджетом 1620 490 537
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625 329 378
розрахунками з оплати праці 1630 1 268 1 500
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 107 692 48 149
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660 3 171 3 080
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 221 425 158 780
Усього за розділом ІІІ 1695 591 713 655 552

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 765 401 897 285

Керiвник СТОВБА ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Дяченко Тетяна Михайлівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 10 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб Сиру"  за ЄДРПОУ 36413692
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2019  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 178 088 1 103 007
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 952 904 ) ( 879 057 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 225 184 223 950
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 136 145 64 591
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 14 982 ) ( 14 353 )
Витрати на збут 2150 ( 154 273 ) ( 176 256 )
Інші операційні витрати 2180 ( 78 643 ) ( 66 999 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 113 431 30 933
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 144 279  -
Інші доходи 2240 4 4

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 43 912 ) ( 44 351 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 (  - ) ( 10 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 213 802  -
  збиток 2295 (  - ) ( 13 424 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300  -  -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 213 802  -
  збиток 2355 (  - ) ( 13 424 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 213 802 (13 424)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 868 125 836 281
Витрати на оплату праці 2505 43 360 46 016
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 595 8 922
Амортизація 2515 11 744 11 482
Інші операційні витрати 2520 268 978 233 963
Разом 2550 1 200 802 1 136 664

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

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

      Керiвник СТОВБА ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

      Головний бухгалтер Дяченко Тетяна Михайлівна



 

                     Свідоцтво про включення до Реєстру 
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0146 від 26.01.2001р. №98   

   33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1   
 
 

                                 

 
Учасникам та керівним посадовим особам 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КЛУБ СИРУ"  
 
 
 
 
 

м. Київ                                                            01 червня 2020 р. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЛУБ СИРУ", 
код ЄДРПОУ 36413692, 

що зареєстроване за адресою:  
01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 

станом на 31.12.2019 р. за 2019 р. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ» 
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Аудиторський висновок 
(Звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЛУБ СИРУ" 
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.   

Адресат 

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ СИРУ", фінансова звітність 
якого перевіряється, і може бути використаний для оприлюднення фінансової інформації 

Товариством. 

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка із застереженням 
 
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ "КЛУБ СИРУ", код за ЄДРПОУ 36413692, 

адреса Товариства: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, що складається з 

Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; Звіту про рух грошових коштів (за 
прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; 

Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.  
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан ТОВ 

"КЛУБ СИРУ" на 31 грудня 2019 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності(надалі 

– МСФЗ). 
 

Основа для думки із застереженням 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою 

перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.  
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які впливають на діяльність 

підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  відбуваються в Україні, а саме: 
політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення 

інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.  
Дана  річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби 

Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними 

до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог.  

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при 
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 
Безперервність діяльності 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 
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управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої 
невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під  
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 
 

Інша інформація (питання) 

Наша думка, щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим 

аудитом фінансової звітності,  нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та 

при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою 
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення.  
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 

фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал ТОВ "КЛУБ СИРУ", в особі відповідальних посадових осіб, несе 
відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-
XIV з наступними змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки; 
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

та іншою інформацією, що розкривається; 
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у 

відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту». 
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 
- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та  

господарських фактів; 
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 
- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи: 
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; 
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; 
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; 
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; 
• Примітки до фінансової звітності за 2019 рік; 
• Статутні, реєстраційні документи; 
• Протоколи, накази; 
• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та 

припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а 
також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного 

періоду. 
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Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 

звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 

що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування компанії.  
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 
МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 
МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову 
звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності». 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 

зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання 
обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ "КЛУБ СИРУ", а також 

оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 

звітності. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та 
доповненнями, Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

№ 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями,  

Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 

(РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 

року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ "КЛУБ 

СИРУ", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося 
питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну 

основу для висловлення аудиторської думки. 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.  
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Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи 

аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій 

або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність 

суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені 

в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення 

аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, 

кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.   
 

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 
Основні відомості про Товариство 

Повна назва підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЛУБ СИРУ" 
Скорочена назва підприємства  ТОВ "КЛУБ СИРУ" 
Організаційно-правова форма 

підприємства  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Ознака особи Юридична 
Форма власності  Приватна 
Код за ЄДРПОУ 36413692 
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119. 

Дата державної реєстрації 30.03.2009 рік 
Номер запису в ЄДР 1 074 102 0000 033222 
Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру; 
Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 
Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, 
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яйцями, харчовими оліями та жирами (основний); 
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами; 
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань оподаткування; 
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування 
Ліцензії Товариство має Ліцензію на право здійснення господарської 

діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 
Строк дії ліцензії: 07.06.2018-07.06.2023 рік 

Учасники/Засновник Товариства ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД (YRATIA HOLDINGS LTD) 
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ХРИСАНТУ 

МИЛОНА. 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, КІПР 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 60 500.00 

Дата внесення останніх змін до 

Статуту 
Статут Затверджено Загальними зборами Учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЛУБ СИРУ"  Протокол №19-11/2014 від 19 листопада 2014 
року 

Керівник, головний 

бухгалтер,кількість працівників 
Керівник – Стовба Валерій Сергійович 
Головний бухгалтер – Дяченко Тетяна Михайлівна  
Середня кількість працівників – 425 осіб 

Станом на 31.12.2019  р. відокремленим підрозділом  Товариства  є: 
КАНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ 

СИРУ" 
Код ЄДРПОУ ВП: 37146854 
Місцезнаходження ВП: 19000, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 195. 
 
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, а саме: 
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2019 року; 
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; 
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; 
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; 
• Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, 
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також  інших 

стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. 
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними 

змінами та доповненнями,  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 
від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з 

наступними змінами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями та 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються 

під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці 
стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання 

розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства. 
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
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звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні 

прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні 
прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка 

проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 
705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, 

щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання 

достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій 
звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання 

оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, 

шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій 

звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, 
чинних протягом періоду перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 

якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські 
принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка 

оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 
 
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень 

щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 

тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також 
оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ТОВ "КЛУБ СИРУ".  
Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного року.  
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової 

звітності ТОВ "КЛУБ СИРУ", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають 

на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та 

витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які 

надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 

господарських операцій. 
 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 
 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах 

достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно 
з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було 
охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року.  

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та 

представлялась до відповідних контролюючих органів. 
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. 
Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних 

державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація 
бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та 

прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, 

що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019  року вівся в цілому у відповідності до 

вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 
16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів 

http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
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фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої 
Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та 

інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 
 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає чинному 

законодавству України, а саме: згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291.  

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною 

аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ТОВ "КЛУБ СИРУ" складають 96 
680 тис грн станом на 31.12.2019 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю 
станом на 31.12.2019 року – 461 тис грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 

31.12.2019 року становлять – 94 384 тис грн., інші необоротні активи станом на 31.12.2019 року  – 
відсутні. 

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року становлять – 97 тис грн. 
Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять – 1 738 тис грн. 
Балансова вартість необоротних активів ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 та 

2018 років: 

Необоротні активи На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Нематеріальні активи(тис грн) 536 461 -75 

Основні засоби(тис грн) 100 205 94 384        -5 821 
Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) 1 360 1 738 +378 

Відстрочені податкові активи(тис грн) 97 97 - 
Інші необоротні активи(тис грн) - - - 

Разом 102 198 96 680 -5 518 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 
 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що 
облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України.  

Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. 

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством 
"Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними 

змінами та доповненнями.  
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року: дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить – 23 891 тис грн., дебіторська 
заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 5 641 тис грн., дебіторська заборгованість 

за розрахунками з бюджетом – 13 448 тис грн., в т.ч. з податку на прибуток – 1 037 тис грн,  інша 

поточна дебіторська заборгованість – 604 509 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 
Дебіторська заборгованість ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 

представлена наступним чином:                                                                             

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги(тис грн) 
24 907 23 891 -1 016 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

виданими авансами(тис грн) 
1 810 5 641 +3 831 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

з бюджетом(тис грн) 
9 335 13 448 +4 113 

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис 

грн) 
456 352 604 509 +148 157 

Разом 492 404 647 489 +155 085 
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Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 
 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству 

України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено.  
За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.  
Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів 

– 5 976  тис грн.  
Гроші та їх еквіваленти ТОВ "КЛУБ СИРУ"  станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 

представлені наступним чином:                                                                             

Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 5 731 5 976 +245 
Готівка 15 55 +40 
Рахунки в банках 5 716 5 921 +205 
 

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій 
 
Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності 

Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції 
Товариства  – відсутні. Зауважень до обліку не виявлено. 

Поточні фінансові інвестиції ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 

становлять:                                                             

Поточні фінансові інвестиції На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Поточні фінансові інвестиції(тис  грн) - - - 

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів 
 

Аудитор підтверджує, що витрати майбутніх періодів Товариства за 2019 рік вірно 

відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної 
основи і станом на 31.12.2019 року – 413 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності 

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ТОВ "КЛУБ СИРУ" ведеться вірно, 

згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2019 
році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень 

до обліку не виявлено. 

Інші оборотні активи 

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи 
Товариства станом на 31.12.2019 року становлять – 7 646 тис грн. Облік оборотних активів 

ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи станом на 31.12.2018 року становили 

– 17 677 тис грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.  
Інші оборотні активи ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 

становлять:                                                             

Інші оборотні активи На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Інші оборотні активи(тис  грн) 17 677 7 646 -10 031 

 
Розкриття інформації про відображення поточних зобов'язань і забезпечень у 

фінансовій звітності 
 

Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в 

частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і 
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забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка 

проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.   
Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу – поточна 

кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями – 54 218 тис грн, поточна 

кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить – 
388 910 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 537 тис грн, 

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 378 тис грн, поточна 

кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 1 500 тис грн, поточна 
кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 48 149 тис грн. 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року становлять – 3 080 тис грн. 
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 року становлять – 158 780  тис грн.  
Поточні зобов’язання та забезпечення ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 та 2018 

років представлені наступним чином:                                                                             

Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями(тис грн) 
31 537 54 218 +22 681 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
товари, роботи, послуги(тис грн) 

225 801 388 910 +163 109 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом(тис грн) 
490 537 +47 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці(тис грн) 

1 268 1 500 +232 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками зі страхування(тис грн) 
329 378 +49 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами(тис грн) 

107 692 48 149 -59 543 

Поточні забезпечення(тис грн)  3 171 3 080 -91 
Інші поточні зобов’язання(тис грн) 221 425 158 780 -62 645 

Разом 591 713 655 552 +63 839 
 

Розкриття інформації про відображення довгострокових зобов'язань і забезпечень у 

фінансовій звітності 
 

Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та 

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. 

Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а 
саме в ІІ розділі "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з 

кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства 

України.   
Станом на 31.12.2019 року Довгострокові зобов’язання Товариства становлять – 330 739 тис 

грн. 
Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2019 року становлять – 254 202 тис грн. 
Інші довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2019 року становлять – 76 537 тис грн. 
Довгострокові  зобов’язання та забезпечення ТОВ "КЛУБ СИРУ" станом на 31 грудня 2019 

та 2018 років представлені наступним чином:      

Довгострокові зобов’язання та 

забезпечення 
На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-) 

Довгострокові кредити банків (тис грн) 452 662 254 202 -198 460 
Інші довгострокові зобов’язання (тис грн) 23 834 76 537 +52 703 

Разом 476 496 330 739 -145 757 
                                                                       

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати 

податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 
 

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 
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Розкриття інформації про статутний та власний капітал 
 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, 

правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення 

аналітичного обліку рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».  
Протягом 2019 року на Товаристві був чинний Статут, в редакції Затвердженій Загальними 

зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ СИРУ"  
(Протокол №19-11/2014 від 19 листопада 2014 року). 

За даною редакцією Статуту, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 60 
500,00 грн(шістдесят тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень, і розподіляється між Учасниками 

наступним чином: 

Учасники Товариства: 

Частка у 

статутному 

капіталі 

Сума 

 % грн 
ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД (YRATIA HOLDINGS LTD) 
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ХРИСАНТУ МИЛОНА. 10, 
МАГНУМ ХАУС, 3030, КІПР 

100,00 60 500,00 

Всього: 100,0 60 500,00 

 
Таким чином, Статутний капітал зареєстровано в розмірі 60 500,00 грн(шістдесят тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.) гривень. 
Статутний капітал сплачено в розмірі 60 500,00 грн(шістдесят тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

гривень. 
Неоплачений капітал станом на 31.12.2019 року  – відсутній. 
Станом на 31.12.2019 року розмір відображеного у фінансовій звітності статутного капіталу 

Товариства відповідає розміру, який заявлений у статутних документах, в сумі 60 500,00 
грн(шістдесят тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень. 

Станом на 31.12.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними 

фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:  
 Зареєстрований статутний капітал – 61  тис  грн. 
 Сплачений статутний капітал  –  61 тис грн. 
 Неоплачений капітал – відсутній. 

Станом на 31.12.2019 року Товариство не формувало  резервний капітал. 
Станом на 31.12.2019 року капітал у дооцінках становить – 86 445 тис грн. 
Станом на 31.12.2019 року додатковий капітал – відсутній. 
Станом на 01.01.2019 року непокритий збиток становив (389 314) тис грн, станом на 

31.12.2019 року непокритий збиток становить (175 512)  тис  грн. 
 

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 
На початок звітного 

року, тис грн. 
На кінець звітного 

року, тис грн. 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 61 61 
Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 86 445 86 445 
Додатковий капітал 1410 - - 
Емісійний дохід 1411 - - 
Накопичені курсові різниці 1412 - - 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток(непокритий 

збиток) 
1420 (389 314) (175 512) 

Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Інші резерви 1435 - - 
Всього 1495 (302 808) (89 006) 
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На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 
 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) 

станом на 31.12.2019 року складають: 
Необоротні активи                                           96 680,0 тис грн. 
Оборотні активи                                               800 605,0 тис  грн. 
    РАЗОМ  активи                                          897 285,0 тис грн. 
Довгострокові зобов’язання                           330 739,0 тис грн. 
Поточні зобов’язання                                      655 552,0 тис  грн. 
    РАЗОМ  зобов’язання                               986 291,0 тис  грн. 
    Чисті активи: 
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   (89 006) тис грн. 
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає (89 006) тис грн. і визначена 

згідно чинного законодавства України. 

Розкриття інформації про прибуток(збиток) підприємства та факторів, що на нього 

вплинули 
 

Відповідно до Форми №2 «Звіт про фінансові результати»(Звіт про сукупний дохід) станом 

на 31.12.2018 та 31.12.2019 року відповідно маємо такі показники прибутку(збитку): 

Показник На 31.12.2018 рік На 31.12.2019 рік 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток - 213 802 
збиток (13 424) - 
Витрати(дохід) з податку на прибуток - - 
Чистий фінансовий результат 
прибуток - 213 802 
збиток (13 424) - 

Проаналізувавши фінансові результати за 2018-2019 рік, можемо зазначити, що на 
отримання Товариством прибутку у 2019 році вплинули такі фактори, як: збільшення попиту на 

товари Товариства на ринку, зміна політичної ситуації в Україні, економічна стабільність 

підприємства. 

Аналіз фінансового стану 
 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову 
звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за 

прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової 

звітності за 2019 рік. 
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року 

проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 
Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне 

значення 
ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 
На 01.01.2019 р. На 31.12.2019 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,25…0,5 0,01 0,009 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності           >1 1,12 1,22 
3. Коефіцієнт структури капіталу <1 - - 
4. Коефіцієнт рентабельності 

активів 
Якнайбільше (збиток) 25,7% 

 



InQopmaqifl rpo nos'ssanux oci6

BianoeiaHo Ao BuMor MCA 550 <llos'tsaHi oco6u>> ayntropzr 3BeprrurHcr, 4o ynpanniHcbKoro
rlepcoHaJly is ganuroN,I IIroAo HaAaHHf, c[IrcKy roB'q3aHHX oci6 ra, 3a HarBHocri raxux o"i6, 

"upu*t"pyouepallift 3 HHMI'I, a raKo)K [poBeJI]r Aocrarui ayAnTopcbKi nporle4ypr,r, He3zurex(Ho eiA HaAaHoro aurr"ty
3 Meroro BrreBHeHocri ulogo HaqsHocri a6o ei4cyrHocri rarux onepaqifi.

flpor.rrou 20 I 9 poxy .'oB'r3aHrrMr.r cropoHaMn Tonapncr za 6y nu:
I. IPATUI XONAIH|3 NTA ryRATIA HOLDINGS LTD)

A4PCCA 3ACHOBH}IKA: JIIMACCOJI, BYJI. XPHCAHTY MI4JIOHA. 10, MA|HYM XAYC,
3030, KIIIP - ropHAHqHa oco6a-uepe3vAeHT, ulo soroAie qacrKoro Tonapucrta 100,00%.2' TOB <KaHincuprpefig) - rcpl4Ar4qua oco6a, )rqacHHKoM qKoi e IPATIT XO1AIH;3 nTA
(YRATIA HOLDINGS LTD).

3. Cros6a Banepifi Ceprifionz.r - BllKoH)roqptfi o6os'sgxr4 AHpeKTopa Toaapzcrna,
4' ,{rueHxo TerqHa Mr'xaftrie'a - foJroBHt4fi 6lxranrep Tonapzcrna
Inruux [os'-s3aHux cropin Torapucrro He Mae.
llpoTf,rou 2019 poxy onepaqii 3 nog't3aHuMrz cropoHar'ra s4ificHroBLnvcfl B paMKax ssnqafiuoi

rocnoAapcbnoi Aislrsocri Toaapucrra.

IIotiT nicnq 4aru 6alaucy

AyAuropu AocliAula iu0oprrlalrirc npo uaxrHicru no4ifi nicrr 4arlr 6ataucy, xxi He sHafiuurr.r
nigo6palxeuHr y SiHancosift seirHocri, npore Mo)Kyrb MarH cyrreeufi snrras Ha $iHaucosnfi cran
Tonapncrea.

Ay4uropr'r He oTpLIMIIJII,I ayAzTopclxi 4oxa:lr roro, u1o SiHancona snirHicrr 6yna cyrreeo
Br,rKpr,rBJreHa, y 3e'x3ry 3 Br,rqeHaBeAeHOlO iH$Opnraqiro, rro po3KpnBaerbc, Torapracrnou.

floaierc nic,rs ssirHoT ilarru Bx3Haerbcs $am rocnogapcrxoi 4irnrHocri, xrcuit HaAaB
in$opir,raqiro rrpo cI,ITyaIIii Ha 4ary $inaHcoeux sairin, qo Mox)irb norpe6ynarrz Kopr4fyBaHr a6o npo
curyaqii, qo BI'IHI{KJr}I nicll garu cxraAanHq $inaHconol snirHocri, lxi rrloxy'ru notp"-6y*v po3KpHTTt
a6o uoxe BnnI'IHyra ua $iHanconuit crau, pyx rpoilroBnx xolrrie a6o pesylr,rarz girnrnocri opraui:aqii
i st<uir tuan uicqe n nepio4 Nrix sgiruoro Aaroro i garorc niAnucaHHq 6yxranrepcrrcoi ssirHocri sa
snirHaft pix (sri4uo MCA 560 "lloAanrui nogii").

Ayanropn ni4reep4xytorb Ha Aary rrpoBeAeHH{ ayrury ei4cytricrr uoaifi nicm 4aru 6atancy,
HassFlicrr {KHX rlorpe6ye Heo6xi4Hic'rr nposeAeHHq Kopr4ryBaHHr $iHanconoi seirHocri.

Haulr 6ylo rarcox po3fnf,Hyro, uu icn;noru no4ii a6o ylronu, mi uoxyrb rrocraBr,rrra niA
sHaqHl4fi cyuuin s4aruicrs cy6'exra rocnoAaproBaHH-r 6e:nepepBHo rrpoAoBx(yBaru 4ixlruicrr, oqiHeHi
oqiuxu ynpauiHcrtcoro lepooHaJly nloAo s4arnocri cy6'exra roonoAaproBaHH.rr 6esrrepepnHo
npoAoB)KyBaru 4ixlruicrt sriAHo Ao BLtMor MCA 570 <<Eesuepepenicrf,> Ta Br43HaqeHo, lqo He icuye
cyrrenoi HePH3HaqeHocri, uqo crocyerbcfl noaifi a6o yuon, rxi oxpeuo a6o s cyrynHocri Moxyrb
nocrasliru irig sna'ruufi cyrvrHin :Aarnicrr cy6'exra io"nogupro"aHH.s 6esnepepBHo npoAoB)r(yBarq
.uislrHicrl.

AyAIaropu lifiurnra BIreBHeHocri y rony,'u1o 3arpo3a 6esuepepanocri 4iusuocri ni4cyrHl.

Iu$opnraqiq flpo HaqsHicrr inurux Qanrin ra o6cranuno Rxi Mo]nyrb cyrreBo BrrJrr{Hyrrr Ha
qinnruicrr rcpuAuqHoi oco6u y nrafi6yrnroMy ra oqinny cryrreHfl i'xnroro BrrJrnBy, 3oKpeMa 11po

cKJraA i crpynrypy Siuauconnx innecruqifi

B xoai ayAl4Topcbxoi nepeeipxv ayrzTopaMr,r He 6ylo ru.rueHo iHQopuaqiT npo naqnHicrr isurnx
$axrin ra o6crasuH, rxi lroxyrb cyrreBo Brrnr.rHlrr4 Ha 4irrsuicrr Toeapzcrni y mafi61"rHboMy.

Itttpopruaqifl rlpo uassHicrr ra o6cqr ueuepeg6aueHrrx aKTrrBin rala6o 3o6on'qgaHn, fiuonipuicrr
Brr3HaHHfl qKltx Ha 6a;rauci e AocrarHbo Brrcomox)

B xoai ayAHTopcbKoI nepenipnu ayhkrropalrn Saxry npo uarnuicrb ra o6cqr uenepeg6aueunx
aKrusis/a6o 3o6os'qgaHt, fiuonipnicrb Br,r3HaHHq rKux Ha 6alanci e AocrarHbo BycoKoro He BsfiBJreHo.

In0oprvraqifl II{oAo isuroi Qiuanconoi seiruocri nignonigno Ao 3anonin Ynpaihn ra
HopMarrrBHo-rrpaBoBr{x arcrin Konricil

llepenipxa inuroi Siuauconoi iH$opnraqii npoBoAnrracr ua nigcrasi MCA 720 <Bianoni4amuicrr
ayAl{ropa u1o4o iuuroi iH$oprr,raqii n 4oxyueHrax, ulo ruicr.srb nepenipeHy ayAr{ropoM $inaHcony
sBirHicrb). [nx orpulraHH{ po3yMiHnq Haqeuocri cyrrenoT ueei4noeiAHocri a6o nuxpnnJreHHr Saxrin
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MbK iHuroro inQopnraqiero ra nepenipenoro ay1rrropav'r $iuaHconorc sgirHicrrc BHKoHyBaJrLrcb
ayAaropaMu 3ailvrrvI Ao nepcoHaJry Tonapucrsa ra aHaniruuui npoqeAypu. Cyrresrdx neniAnoei4uocrefi
rvrix $iuaHcoson seirHicrro, rrlo niArqrara ay4urry ra inurorc inSopuaqiero He BcraHoBJreHo.

III.IHruI EJIEMEHTI,I

[upexrop
A(D (HZBA-AYII4T) TOB
(cepru(firar Ns006583
sit 02.0l.2009p)

Ay.Unrop

.{anugenxo TerqHa Muxaftrieua
(cepru$ixar Ns006583
eiq,02.07 .2009p)

01 uepnur 2020 poxy

. naevAeHxo

T.M.,4aeuAegKo

t

Ocuonni niAouocri npo ayArrropcbKy xounaniro:

Ocuosui niAouocri npo yMoBrr AoroBopy Ha rrpoBeAeHHfl ayArrry:

lloeHa Ha:na ni4npr,reMcrBa AYNI,ITOPCbKA OIPMA''H}IBA-AYAHT'' (B
OOPMI TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO
BI,INOBI.{AJIbHICTIO)

Crcoooqena Hagea nilnoheMcrBa AO ''H-AY.III4T'' TOB
OsHaxa oco6u IOpu.{uqna
KoA:a etrPnOY 21095329
IOpu4uuHa aApeca 33028, PisHeHcrxa o6r., naicro Piaue, Byru4IIt

JIEPMOHTOBA, 6yAuuor< 5A', rnaprzpa 1

Agpeca $axruuuoro uicqesuaxoA)KeHHq 33028, PisHeHcrra o6r., uicro Pinue, ByruIUt
JIEPMOHTOBA. 6y.uunox 5,A'. nsaprupa I

CsiAorrreo rtpo BKrroqeHHrr Ao Peecrpy
ayAuTopcbKrax diprvr ra ayAnropie

Ns 0146 sh26.01.2001 poxy Ns 98

Csiloqrso rrpo BKrrroqeH$r Ao Peecrpy
ayAr{ropcbKnx $ipnr ra ayAuropie

Csilourso npo ni4noniAHicm cr4creMl KoHTpoJIIo
qxocri Ns 0575 PirueHuq AITV Ns3l9l4 sit
24.12.201 5 BuAaHe AyAnropcmoro flararolo
Vnnainu

BianoeiaHicrb peecrpy ayAuropin, u1o Marorb
rpaBo sAiftcHroearv ayAur rrpo$. ;ruacnuxin
$on4onoro pHHKy

BKJrror{eno Ao peecrpy <<Cy6'exru ayAuropcrroi
4irlrnocri, sxi Marorb npaBo npoBoAHTI4

o6os'qsxosrlfi ay4krr Sinauconoi ssirHocri
niAnpueuc'rB, ulo craHosrsru cycnimnaft iurcpec>

Micqeguaxo.[xeHHt 33028, PisueHcrxa o6r., nricro Piuue, BynI,IUt
JIEPMOHTOBA, 6yAunon 5,A', xnaprupa I

,.{ara ra HoMep AoroBopy Ha rrpoBeAeHHs ayAury Nb 07104-1 sir,07.04.2020 poxy

[ara rouarrcy ra.Aura 3axinqeHHq npoBeAeHHt
ayl.prTy

3 08.04.2020 pory no 0l.06.2020 potry

Aara cuaA a:':^Hs, ay [vtropcbKof o BHc HoBKy 01.06.2020 pix
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3eir npo ynpaBninnn
TOB (KJIYE CUPYD
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OPTAHI3AUNHA CTPYKTYPA TA ONNC 'qNbHrcTI

MqNPNEMCTBA
OCHOBHI NPNHUNNN KNYEY CNPY

OcHoeHnM BnAoM 4innuHocri TOB (K/lyE CmPy)) (Ha4ani - Toaapracreo) e er,rpo6HhqrBo ra

peaniaau,in raep4rax cnpie, Mac.na ra cyxoi 3HexnpeHol crpoBarKn.

MicqeaHaxoAxeHHfl - ru. Krie, eyn. CaxcaraHcbKoro,L19

OcHoennfi ar,r4 4innuHocri 3a KBEA - 46.33 Onroea roprienn Monoq HnMn npoAyKraMh,

ain4amn, xapL{oBl4lun oninruh ra xhpaMh.

VqacHnx - YRATIA HOLDINGS LTD (lPATlfl XOIAIH|.3 ATAI LOO%.

y 2010 p. - crBopeHo KaHiecuxy Qinirc TOB (K/lyE Cl4Py))

OcxoeHnMn nphHt4unaMu TOB (KtlyE Cl4PyD €:

1. /ilAEPCTBO

2. R KtCTb

3. CTAHAAPTI43AqTR

4. THHOBALIii

TOB (K/lyE Cl4Py)) - qe cyqacHe BhcoKorexHonori.{xe ni4npneMcrBo 3

BHcoKon poAyKTl4 BH14M o6na4ua HHfl M.

[loroqua enpo6Hnqa nory]Kxicru enpo6unllrBa cnpy - 60 roHH Ha AeHb; Mac/to lvtoHonir - 8

ToHH B AeHb, QacoeaHe Mac/to - 5,1 ToHHl4 B AeHb, cl4poBarxvt - 20 ToHH B AeHb. flaxyeaauHa niHin

p,o3Bonne erapo6 nnrn 18 roHn QacoaaHoi npo4yxt-1ii a AeHb.

l-lpoqeoa chpoBapinHn ra Hopmaniaar-1iif Mo/roKa a4ificHroprbcn B 3aKpnrhx yMoBax !

KOHTpOn lO pTbCfl chcTeMop a BToMaTnq HOrO yn paBn i u nn < CirueuC >.

3aeog noeHicrlo aBToMaruloeauui,t, eci xnpqogi ar,rpo6xravi noKa3HylKt4 luoniropnTbcn B

oHnafin-pexnnni. Kpirvr roro, Ha 3aBo4i iHrerpoBaHa chcreMa KoHrponlo RKocri npogyxtlii, qo

BhnycKaerbcg. Kaxiecuxa Qinin TOB <Kay6 chpy)) ceprraQixoBaHa no crcrerui ynpaaaiHHn

6egnexolo xapqoBnx npo,qyxria (HACCP) Ha ei4noai,qHicru ACTy ISO 2200O:2007 ra chcreMolo

ynpaaniuHR Rxicrp ua ai4noei4nicru ACTy ISO 9001:2009. Taxox e cepnaQixar Xanfl/lb ra 4oaein

3 eBpoHoMepoM, qo HaAae Mo)t{/t}reicru peaniayaarh npoAyxr-1ito Ha eKcnopr a €C.

Ha gaao4i ecraHoBneHo o6nagHaHHR BceceirHuo eip,onnnx nocraqanuHhxie, 30KpeMa Siemens,

Obram, Sealed Air, Alfa Laval.

B4ocxoHaneHa rexHo/torin coninHn e 6acefiHax 3 nepxaeip.{oi crani nosHicr}o BhKn}oqae

BnnhB nloAcbKoro ra xniruarh.lHoro $axropie

' 
Cvrp npoxoAt4ru geainQexr4iro nepeA ynaKoBKolo B nniaxy.



Cnpoahxxa goxa

CrpoennHa 3oHa po3TauoBaHa B qeHTpanbtnx, nia4ennnx ra nieHi.tHhx perionax VxpaTHr:
gepxacuxifi, flonraecuxifi, Bixunquxifi, gepHiriacuxifi, Cynncuxifi, Kniacuxifi, MnxonaTecuxifi

o6nacrnx. A ocHoexi nocraqanbHhKh MonoKa - qe arpoxonryn*rvl, 3aBoAt4, Qepnnra.

ToeapmcrBo craBnru co6i 3a Mery AocnrHyrn

. Seanexy nocraqaHHn cnpo BvlHt flK no xiauxocri, tax i no nxocri (100 Yo ga6esneqeHHn AnR

npervrianbHhx oapia);
o Onrnma/tbHoro noprQenro nocraqanuHnxie ra onrt4Ma/tbHoro

r-liHoyreopeHHn;

o E0exnaaHocri B qacrhHi nepeee3eHHn MonoKa;

o 36inbuJeHHR noflnbHocri nocra"{anbHnKie ra ix posenroK;

o ToqHicru npornosia.

Ton MeHeaxMeHT

TOB (K,nyE Cl4PyD Ma€ BucoKoK8arioiKogaxui ton-nnexeAxMeHr KoMnaHii; a caMe:

B,o AxpeKropa TOB <MYE CIPYr ra Qinaxcoar,rfi 4rpexrop - Goe6a Banepifi Ceprifioeuv

rnae 6araropivHufi AoceiA po6orra y c$epi erapo6xr,rqraa roeapie FMCG.

3 n cronaAa 2016 poxy npaqne a TOB (K/lyE Cl4Py))'

Ocsira - Khiecuxrafi Haqiouaauxr,rfi Exouomiqxufi Vuiaepcrrel Marifip npaBoBoto

peryrloBaHHn eKoHoMiKr,r, Har4ioxalutttfi yxiaepcrrer <KueBo-Morhrf,HcbKa aKaAeMiRD,

6axanaap 3 eKoHoMiKr4. € noqecrvlr'r qneHoi ACCA (Benr,rxo6prranin).

Ionoarri 6yxranrep - flnrrexro Ternxa Mrxainiexa

Ilpar.lroe B KoMnaHii 3 2004 poxy

3 2016 poKy Ha noca4i roaoexrfi 6yxranrep TOB (K,nyE C]'lPy), ra 3a cyMicHxLlrBoM

roaosxhfi 6yxraarep Kaxiacuxoi Qinii TOB (K/lyE C14Py)t.

Oceira - tlnruprxcuxufi cinucurorocno4apcuxufi rexlrixyM 3a cneqiarbHicrto
(syxranrepcbKxfi o6rir i ayAxr)) Ta Cxi4uoeeponeficuxrfi yuiaepcurer eKoHoMiKel i

MeHeAxMeHry sa cneqiaruHicro r<O6air i ay4rrr.

EigHec TOB (KtlyE Cl4Py)) xapaKrepyr3ylorb HacrynHi Hafisaromiui T.IHHHHKH:

. qacrKa eKcnoprHr4x npoAax(ie ra piBeHb AoxiAHocri KaHaniB s6yry (ap,arHicru rHyqKo

nepen;rxryBan4 olcnrw peani3aqi'i/enpo6HnqrBa niA KoHKperHi norpe6u KaHany g6yry);

o ce3oHHicrb npoAa)fiiB ra Bnpo6Ht4r-lrBa npoAyKtlii (ceaoHHi npoAaxi: Bennxgexu,

HoBopir{Hi cBrra; ce3oHHicru ehpo6HnqrBa nonflra€ y 3AarHocri ToeapncrBa spo1nrn pivHr,rfi

3anac npoAyKqii e nirHifi nepio4 poKy, Konu Qoprvryrorbcn HafiHhlKvi l-1ixr,t Ha MonoKo);



flo4arxoBvlwu (<noxigHvlMur) npoAyKraMh eupo6nwqrBa crpy € ct4poBarKa, cyxe anexnpeHe

Mo.rf oKo, Mac/ro, rJ-[o Ma]orb t{r4Ma nuil nocriilnnil nonhr.

MAPKETNHTOBA NNNbHTT' TA PNHOK 3EWY NPONYKUII

Konnepqihnui,t AenapraMeHr ToaapncrBa cK/raAa€rbcn a ei44inie: aiggin a6yry Ha

eHyrpiruHiuuolry pr4HKy ra eiAAin no po6ori g xaloqoBhMr4 xnieHrarun.

llogo aHaniay pieHn qiH Ha npoAyKlliro a nopiaHnHHi 3 KoHKypeHraMN, agificHro€rbcfl

ur,onnicnvHe, u{oKBapranbHe 3aMoB/teHHR 4ocni4xeHb no KaHany npnnnoi gncrpu5yqii (rvrepexi)

ra Benhxi nnicra no Henpnnnifi gucrpwlyqii (perioHanuxi gncrpn6'rcropr).

Taxox ToeaprcrBo 3aMoB/tR€ ornnqvt r4iH Ha MonoKo ra MonovHi Qpaxr-1ii, npornosHi

4ar+i qoAo ceiroenx qiH Ha MonoKo, nepcneKTvlll yxpalHcuKoro phHKy 6ipxoerax Mo/tot{Hl,tx

roeapie ra iH.

Pnnox g6yry - pl4HoK Vxpaixra ra peani3y€ npoAyxr-1iro Ha eKcnopr. OcHoeni xpalnra -
KasaxcraH, Mon4oBa, flonuula, Aaep6afi4xan, CIIJA, TypxnneHicraH ra iHuti.

.!,nn xonnyHixar-1ifi 3 cnolKr,tBaqeM 6yna npoBep,ena TB-xannnaHin y 2019 poqi.

Pn3nKn

OcHoexi pvlgvltvl 3 flKvtMvl crrKa€Tbcn ToaaprcrBo nog'ngani g:

. fleQiqrruuia punox nxicuoro Mo/toKa;

. 36inuureHHR qacrxn innnoprHt4x cnpie;

. fla4iHxn cnoxilBaHHfl Ha auyrpiuruim pnHxy ( Hrasxa cnolKt4Bt{a cnpoMoxHicru);

. ExcnoprHo-opieHroeaHhil pt4HoK;

o TenAeHqin ,qo nepexoAy Ao 3aMKHyroro qnKny erapo6HhqrBa;

o Hhgxa yqacrb AeplxaBn B po3BhrKy rBapnHHhxie.

PE3YN'TATN IilflNbHOCTI

OcHoeHi noKa3Hhxn ToeapncrBa craHoM Ha 01.01 .2O20p. B rl4c.rpH

HeruarepianuHi aKTnBH 461

OcHoeHi gaco6n 94 384

3anacn 139 081

B T.q. erpo6Hn.{i ganacm 72 557

He3a BepueHe Bhpo6xrqreo ro7 56L

roroBa npoAyKl4ln 17 638

,Qe6iro pcuxa ga 6o p roea H icrb 3a n poAyKqi rc, to aa pn,

po6orr, nocnyrr
23 891_



luu:a noroqHa 4e6iropcuxa ga6oproeanicru 604 509

l-ponri ra ii exsieaneHrh 5 976

,Qoerocrpoxoei KpeAilrr4 6aHxis 254 202

floroqua KpeAhropcbKa aa6oproeaHicru ga

AO BTOCTpO KO B14 Ml,t gO6O g',Rga H HR M h
54 2L8

floroqHa KpeAilropcuxa ga6oproeaxicrb 3a roBaph, po6orn,
nocflyrh

388 910

lHui noro.{Hi so6oe'R3aHHR L58 780

gwcrui,r 4oxi4 ei4 peaniaaqiT npoAyKqiT (roeapia, po6ir,

nocnyr)
1 L78 088

Co6isapricru peanisoeaHoT npoAyxqii (roeapie, po6ir,

nocnyr)
-952 904

I vtcrui'r Q i H a n co a r,r il pesyn urar ( n p r 6yro x+/a 6 raro x- ) 2L3 802

B.o. nqrpeKropa TOB ( Croe6a B.C.
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