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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

Павленко Iрина Олександрiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32653955
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, Смiлянська,
будинок 169
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)63-45-53, (0472)63-46-27, 66-39-76
6. Адреса електронної пошти: 32653955@afr.com.ua; fraumarta@fraumarta.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): Наглядова рада вiдсутня, на загальниз зборах не розглядалось таке питання.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://fraumarta.com
.ua

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади 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 емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним
рахунком у iноземнiй валютi
АТ "Сбербанк"
МФО банку 320627
Поточний рахунок UA 57 320627 0000000260090233129
Дол.США
UA 74 320627 0000026002010033129
Рос.руб.
UA 57 320627 0000000260090233129
Евро
UA 74 320627 0000026002010033129
11. Банки, що обслуговують емiтента
1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним
рахунком у нацiональнiй валютi
АБ "Укргазбанк" м.Київ
2) МФО банку
320478
3) Поточний рахунок
UA09 320478 000000000 2600018128
1.) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним
рахунком у iноземнiй валютi

АБ "Укргазбанк" м.Київ
2.) МФО банку
320478
3.) Поточний рахунок
UA09 320478 000000000 2600018128
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента
7. Судовi справи емiтента
8. Штрафнi санкцiї емiтента
10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або
учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)
3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй
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
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента
5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду
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)
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв
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
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами
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
30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
41. Основнi вiдомостi про ФОН
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
45. Правила ФОН
35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду (доповнення до таблицi):
Повiдомлення (Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних
правочинiв), дата вчинення дiї 25.04.2019р., розмiщено на власному веб-сайтi учасника
фондового ринку www.fraumarta.com.ua, 26.04.2019 р.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АББ №124595
3. Дата проведення державної реєстрації
15.10.2003
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
45355000
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)
186
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.39 - Iншi види перероблення та консервування фруктiв i овочiв
01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi
46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АБ "Укргазбанк" м. Київ
2) МФО банку
320478
3) Поточний рахунок
UA09 320478 000000000 2600018128
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Сбербанк"
5) МФО банку
320627
6) Поточний рахунок
UA 57 320627 0000000260090233129

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В звiтному роцi змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувались.
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
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 148 особи,
позаштатни працiвникiв 45 особи. Фонд оплати працi у 2019 роцi зрiс на 15 % у порiвняннi з
попереднiми перiодами.
Пiдприємством у вiдповiдностi до Додаткових вимог FSSC 22000:2013 "Food Safety System
Certification" (Сертифiкацiя систем безпечностi харчових продуктiв), розроблено Процедуру, що
описує дiючу полiтику ПРАТ "Фрау Марта" щодо пiдготовки та безперервного процесу
навчання персоналу компанiї, як одного iз головних факторiв в досягненнi безпечностi
швидкозамороженої овочевої продукцiї. Пiдприємство вимагає вiд своїх працiвникiв ведення
робiт у такий спосiб, щоб не завдати шкоди собi, колегам, споживачам та навколишньому
середовищу.
Ця Процедура визначає пiдхiд до пiдбору, адаптацiї та навчання персоналу ПрАТ "Фрау
Марта" i передбачає вирiшення наступних основних задач:
- визначення потреби в поповненнi трудовими ресурсами пiдприємства з врахуванням його
основних цiлей та задач, виробничої необхiдностi;
- отримання точної iнформацiї щодо вимог до претендента;
- встановлення квалiфiкацiйних вимог, необхiдних для успiшного та безпечного виконання
роботи;
- визначення особистих та дiлових якостей, необхiдних для ефективної роботи, якi
використовуються в якостi критерiїв пiд час оцiнки претендента;
- пошук можливих джерел кадрового поповнення та визначення адекватних методiв щодо
зацiкавлення найбiльш пiдходящих кандидатiв;
- визначення оптимальних умов для адаптацiї нових спiвробiтникiв;
- наявнiсть необхiдного документообiгу.
Керiвництво ПрАТ "Фрау Марта" впевнене, що професiйне навчання безпосередньо на
виробництвi бiльш ефективне для формування знань, умiнь i навичок, необхiдних для виконання
виробничих завдань, коли змiст навчання пристосований до потреб пiдприємства i в першу
чергу - управлiння безпечнiстю харчових продуктiв вiдповiдно до Додаткових вимог FSSC
22000:2013 "Food Safety System Certification" (Сертифiкацiя систем безпечностi харчових
продуктiв) ДСТУ ISO 22000:2005.
Вимоги даної процедури є обов'язковими для кадрової служби та керiвникiв структурних
пiдроздiлiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких 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
Товариство не бере участi в спiльнiй дiяльностi 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
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтнього року не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно наказу "Про облiкову полiтику" по пiдприємству:
1.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн
довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за 6000 грн. Фактичнi витрати на ремонт основних
засобiв включаються до складу витрат виробництва.
2.
Нарахування амортизацiї за основними засобами в бухгалтерському та податковому
облiку здiйснюється наступнимм методами:
а) прямолiнiйним - для основних засобiв
б) основнi засоби груп 11 амортизуються в сумi 100 % його вартостi в першому мiсяцi
використання.
Термiн корисного використання основних засобiв та лiквiдацiйна вартiсть визначається по
кожному об'єкту окремо по рiшенню спецiально створеної для цих цiлей комiсiї.
3.
Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в
момент
його
зарахування
на
баланс,
виходячи
з:
термiну
використання
подiбних
нематерiальних
активiв;
передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо
строкiв використання та iнших факторiв;
4.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом;
5.
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк
вартiстю до 6000 грн є малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА).
Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100
вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.
6.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, вважаються
малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП). Нарахування зносу за МШП
здiйснюється у розмiрi 100 (сто) вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi
складу в експлуатацiю.
7. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв,
товарiв) здiйснюється залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за
плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно,
придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси".
6. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв
(альтернативний варiант - однорiдна група)/
7. Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом
середньозваженої собiвартостi, при цьому перiодичнiсть визначення собiвартостi в цiлому за
мiсяць.
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
Пiдприємство займається виробництвом швидкозаморожених овочiв для подальшої реалiзацiї та
овочiв та фруктiв пiд замовлення (на давальницькiй сировинi). Основу складають замороженi
горошок овочевий та кукурудза цукрова (близько 80%), також пiдприємство заморожує цибулю
(кубiк 10х10 мм), капусти броколi та цвiтну, а на давальницькiй сировинi - перець, баклажани,
фрукти та ягоди. Заморожена продукцiя розфасована у мiшки по 25 кг або у гофрокороба вiд 8
кг в залежностi вiд виду продукцiї та використовується покупцями для подальшої переробки на
консервацiю або для споживання у замороженому вигляд (як заморожений моно продукт або у
сумiшах).
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
Пiдприємство знаходиться на етапi планування, активи придбанi протягом п'яти останнiх рокiв
(орошувальнi системи, технологiчне обладнання) дозволяють продукцiї пiдприємства бути
конкурентоспроможною на ринку.
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
ПрАТ "Фрау Марта" розташоване в межах м Черкаси на окремому майданчику. На майданчику
розташованi: примiщення (будiвля) холодильнику потужнiстю одноразового зберiгання близько
5000 тон, виробничий цех iз заморозки овочiв та фруктiв, лабораторiя, вагова iз дiлянкою
приймання сировини, адмiнiстративна будiвля, компресорний цех, авто гараж . Для
забезпечення виробництва використовуються: обладнання з приймання та первинної пiдготовки
сировини виробництва Словаччина, Францiя, Голландiя, Бельгiя, США.2 швидкоморозильних
тунелi (Польща), загальною продуктивнiстю 10 тонн замороженої продукцiї на годину , 3
компресора i обладнання компресорного цеху фiрми Грассо (Нiмеччина), вагове й складське
устаткування, електрокари. Все майно є власнiстю ПрАТ "Фрау Марта". Комплектацiя
обладнання планується з урахуванням наявностi сервiсного обслуговування в Українi та
оперативнiсть при ремонтах та обслуговуваннi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства вже вплинули такi фактори, як полiтична ситуацiя та встановлене
у зв'язку з нею ембарго на продаж продукцiї . Шляхи вирiшення - новi ринки та зниження
впливу продаж в "однi руки" - диверсифiкацiя продаж.
Досвiд вивчення мiжнародних ринкiв, що складають конкурентне середовище, дозволяє
зробити висновки, що ринок заморожених овочiв не має високого розбiгу в цiноутвореннi,
оскiльки вважається, що неврожаї на окремих територiях компенсуються сприятливими
умовами для вирощування та переробки в iнших клiматичних зонах. Розбiг цiн не перевищує
12-15%.

Оскiльки ПРАТ "Фрау Марта" працює включно в правовому полi українського законодавства
вiд податкової до промислової вiдповiдальностi , дiяльнiсть пiдприємства не може бути
зупиненою або призупиненою контролюючими органами.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування вiдбувається за рахунок власних коштiв та за рахунок кредитiв, позик.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вищевказанi договори на кiнець звiтнього перiоду вiдсутнi
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)
Вiдновлення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї до 9,5 тис тонн у рiк .
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
ПрАТ "Фрау Марта" має сертифiкати безпеки продукцiї ISO 22000:2005 та FSSC 22000 та має
намiри впровадити сертифiкацiю BRC та
IFS при потребах покупцiв.
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
Пiдприємство ПРАТ"Фрау Марта" це потужне виробниче пiдприємство, що виробляє найкращi
замороженi овочi: зелений горошок, цукрову кукурудзу, перець капусту цвiтну та броколi,
цибулю. Компанiя займається глибокою заморозкою овочiв i є одним iз лiдерiв по виробництву
заморожених овочiв в країнi Будь яка iнформацiя може бути надана в разi необхiдностi за
взаємною згодою сторiн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Генеральний
директор
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Генеральний директор

Павленко Iрина Олександрiвна

Акцiонери

Згiдно з реєстром власникiв цiнних
паперiв

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Смiламолконсерв", 32653955, Голова правлiння - директор пiдприємства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.12.2005, обрано на необмежений термiн
9) Опис
Посади , якi обiймала особа: генерального директора ПРАТ "Фрау Марта" з 2005 року.
Загагльний стаж роботи: 44 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди в тому числi в
натуральному виглядi.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крижанiвська Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ФРАУ МАРТА", 32653955, Заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2016, обрано (призначено) на необмежений термiн
9) Опис
Посади , якi обiймала особа: головний бухгалтер ПП "Юнiтi-С", директор ПП "Юнiтi-С",
заступник головного бухгалтера ПРАТ "ФРАУ МАРТА, головний бухгалтер ПРАТ "Фрау
Марта" з 2016 року.
Загальний стаж роботи : 19 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди в тому числi в
натуральному виглядi.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Павленко Iрина
Олександрiвна
Крижанiвська
Iрина
Олександрiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
4 536

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
10,001102

6
4 536

7
0

0

0

0

0

4 536

10,001102

4 536

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України,
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Проте, Товариство планує займатися основними видами дiяльностi, а також нарощувати обсяги
наданих послуг iз залучення до справи нових дiлових партнерiв.
Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є :
"
збiльшення оподаткування,
"
рост iнфляцiї,
"
зростання цiн.
Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є:
"
стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi,
"
зменшення кредитних ставок,
"
зменшення цiн на енергоносiї тавстановлення пiльгових цiн на енергоносiї,
"
iстотне розширення ринку збуту,
"
стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому,
"
можливiсть отримання вiдстрочення платежiв.
2. Інформація про розвиток емітента
Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї
фiнансової та iнвестицiйної
полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та
запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних
результатiв своєї дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових
партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити реконструкцiю та
модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного
устаткування.
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:
У звiтному перiодi емiтент не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними паперами та
деривативами.
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
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi
внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,
як:
1)
бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний
запис);
2)
бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,
iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння
пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
o
ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
o
ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
o
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у
звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим
ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн
ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого
iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових
зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки
не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для
запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до
фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом
планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання.
Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в
основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство
укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик
стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на
iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi
ризики, як:
нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
непередбаченi дiї державних органiв;
нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)
полiтики;
непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає

рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi
ресурси.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1.1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА" (далi - Товариство, емiтент)
в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФРАУ МАРТА" кодекс корпоративного
управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного
управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ " ФРАУ
МАРТА" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання
юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА" (далi - Товариство, емiтент) в
своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

25.04.2019
Дата проведення
100
Кворум зборів
25 квiтня 2019 року були проведенi тiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв
Опис
(далi - Загальнi збори), якi були призначенi наказом генерального
директора No б/н вiд 08.04.2019 року, на якому було затверджено проект

порядку денного Зборiв та прийнятi рiшення по iншим питанням
визначених законодавством. Кворум Загальних зборiв склав 100%.
Питання 1 порядку денного: Обрання Лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення: Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на
зборах обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи - Крижанiвської
Iрини Олександрiвни.
Питання 2 порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку
проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Для проведення загальних зборiв та складання
протоколу, головою зборiв обрати Павленко Iрину Олександрiвну,
секретарем зборiв обрати Ковальову Iрину Дмитрiвну; обговорення та
голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена
порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборiв
акцiонерiв: доповiдi до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без
перерви.
Питання 3 порядку денного: Звiт
генерального директора про
фiнансово-господарську товариства за 2018р. Затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Прийняте рiшення: Визнати результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за 2018 рiк задовiльними, направити всi
зусилля на покращення роботи Товариства.
Питання 4 порядку денного: Затвердження рiчного фiнансового звiту та
балансу товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "ФРАУ
МАРТА" за 2018 рiк.
Питання 5 порядку денного: Порядок розподiлу прибутку та збиткiв
товариства за 2018 рiк та вирiшення питання про виплату рiчних
дивiдендiв за 2018 рiк, затвердження їх розмiру.
Отриманий в 2018 роцi прибуток направити на розвиток виробництва,
дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Питання 6 порядку денного: Прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв/правочинiв iз заiнтересованiстю або про
попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв.
Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на укладення Генеральним
директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, але не бiльш як протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення,
значних правочинiв/правочинiв iз
заiнтересованiстю:
- договорiв вiдчуження/придбання майна або послуг - граничною
сукупною вартiстю до 800 000 000,00 (Вiсiмсот мiльйонiв) гривень;
- кредитних договорiв, договорiв позики, поруки, договорiв iпотеки та
iнших договорiв, що не суперечать дiючому законодавству -граничною
сукупною вартiстю до 800 000 000,00 (Вiсiмсот мiльйонiв) гривень.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X

збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(зазначити)

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні
X
X
X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Позачерговi загальнi
збори акцiонерiв у
звiтному перiодi не
проводилися
Позачерговi загальнi
збори акцiонерiв у
звiтному перiодi не
проводилися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: 25 квiтня 2019 року були скликанi i проведенi загальнi збори
акцiонерiв
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не проводилися
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Наглядова рада статутом не передбачена.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада статутом не
передбачена.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова
рада статутом не передбачена.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада

Незалежний член
Так
Ні

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
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

X
X
X
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Товариства, станом на сьогоднiшнiй день немає практичної необхiдностi створювати наглядову
раду. Враховуючи те, що Законом України "Про акцiонернi товариства" передбачена можливiсть
вiдсутностi у приватного акцiонерного товариства такого органу управлiння вiдповiдне рiшення
було прийнято на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв, що зафiксовано у протоколi № 1
вiд 19.04.2019 року
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Наглядова рада статутом не передбачена.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор Павленко Iрина
Олександрiвна

Функціональні обов'язки
Виконавчий орган акцiонерного товариства є
одноосiбний - Генеральний директор.
Виконавчий орган акцiонерного товариства
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
товариства.
До компетенцiї виконавчого органу належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю

Опис

товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї одноосiбного
акцiонера.
Генеральний директор уповноважений:
без довiреностi дiяти вiд iменi
акцiонерного товариства, в тому числi
представляти його iнтереси, вчиняти
правочини вiд iменi товариства;
розпоряджатися майном товариства в
порядку та межах встановлених одноосiбним
акцiонером та цим статутом;
контролювати роботу акцiонерного
товариства;
забезпечувати виконання всiх планiв
дiяльностi Товариства, затверджених
одноосiбним акцiонером;
виконувати всi завдання та функцiї,
покладенi на виконавчий орган одноосiбним
акцiонером;
подавати на розгляд одноосiбного
акцiонера фiнансовi та iншi документи, та
нести вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть;
укладати вiд iменi Товариства
контракти, угоди та забезпечувати їх
виконання;
визначати умови оплати працi
працiвникiв акцiонерного товариства, його
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв;
укладати договори з вищими
закладами освiти про навчання майбутнiх
спецiалiстiв товариства;
представляти Товариство в державних,
юрисдикцiйних та iнших органах;
видавати довiреностi;
вiдкривати або закривати рахунки
Акцiонерного товариства у банках;
видавати накази та розпорядження,
обов'язковi для виконання працiвниками
Товариства;
приймати на роботу та звiльняти з
роботи працiвникiв Товариства;
заохочувати i накладати санкцiї на
працiвникiв Товариства;
- готувати пропозицiї щодо розмiру
вiдрахувань до цiльових фондiв Товариства;
- готувати перелiк, термiни виплати, та
порядок повiдомлення акцiонерiв для
виплати дивiдендiв;
- визначати кадрову полiтику Товариства,
включаючи призначення на посаду керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв

структурних пiдроздiлiв Товариства;
- готувати пропозицiї, щодо зменшення
кредиторської i дебiторської заборгованостi:
- готувати матерiали по пiдготовцi звiтних
документiв що затверджуються одноосiбним
акцiонером;
- визначати юридичних та/або фiзичних осiб,
якi потребують фiнансової, майнової
допомоги, позик i т.п. а також визначати
розмiр, умови такої допомоги, позик, строки її
повернення;
- приймати рiшення про участь Товариства у
створенi iнших суб'єктiв пiдприємницької
дiяльностi з правами юридичної особи;
Примітки
Генеральний директор (п.28.5 Статуту) уповноважений, але не виключно:
o
без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерко товариства, в тому числi представляти його
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства;
o
розпоряджатися майном Товариства в порядку та межах встановлених зборами
акцiонерiв та Статутом;
o
контролювати роботу акцiонерного товариства;
o
виконувати всi завдання та функцiї, покладенi на виконавчий орган зборами акцiонерiв;
o
подавати на розгляд зборам акцiонерiв фiнансовi та iншi документи, та нести
вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть;
o
укладати вiд iменi Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання;
o
укладати з депозитарною установою (визначеною зборами акцiонерiв) договiр на
обслуговування;
o
визначати умови оплати працi працiвникiв акцiонерного товариства,його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй i представництв;
o
укладати договори з вищими закладами освiти про навчання майбутнiх спецiалiстiв
товариства;
o
представляти Товариство в державних, юрисдикцiйних та iнших органах;
o
видавати довiреностi;
o
вiдкривати або закривати рахунки Акцiонерного товариства у банках;
o
видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;
o
приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства;
o
заохочувати i накладати санкцiї на працiвникiв Товариства;
o
готувати пропозицiї щодо розмiру вiдрахувань до цiльових фондiв Товариства;
o
готувати перелiк, термiни виплати та порядок повiдомлення акцiонерiв про виплати
дивiдендiв;
o
визначати кадрову полiтику Товариства, включаючи припинення на посаду керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв структурних пiдроздiлi Товариства;
o
готувати пропозицiї щодо зменшення кредиторської i дебiторської заборгованостi;
o
готувати матерiали по пiдготовцi звiтних документiв, що затверджуються зборами
акцiонерiв;
o
визначати юридичних та/або фiзичних осiб, якi потребують фiнансової, майнової
допомоги, позик, i т.д. також визначати розмiр, умови такої допомоги, позик, строки iї
повернення;
o
приймати рiшення про участь Товариства у створеннi iнших суб'єктiв пiдприємницької
дiяльностi з правами юридичної особи.

Вiдповiдно п. 28.7, п 28.8 Статуту в разi неможливостi виконання Генеральним директором
своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою або особою
призначеною зборами акцiонерiв. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
має права i обов'язки, я покладенi Статутом на Генерального директора товариства.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
ні
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
ні
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні

конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Документи
Інформаці
Національ
надаються
Копії
я
ної комісії
для
докумен розміщуєт
Інформація
з цінних
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує паперів та
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
фондового
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
ринку про
ньо в
запит
торінці
зборах
ринок
акціонерно акціонер акціонерн
цінних
му
а
ого
паперів
товаристві
товариства
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної

інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X
X
X
X

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

1
2

Гурський Руслан Васильович
Павленко Iрина Олександрiвна

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

89,998897
10,001102

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Вiдповiдно до даних останнього
реєстру власникiв акцiй Товариства,
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "Фрау Марта"
складає 45355 штук, що становить
100% вiд загальної кiлькостi акцiй
Товариства, i якi належать двом
особам. Обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згiдно з п.28.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Генеральний директор
Вiдповiдно до п. 28.4 Статуту Генеральний директор призначається на посаду i звiльняється з
неї загальними зборами
Згiдно з п. 28.6 Статуту, в зв'язку з тим, що Товариство не створює Наглядову раду,
Генера-льний директор вирiшує всi питання, якi вiдповiдно до Закону "Про акцiонернi
товариства" належать до невиключної компетенцiї Наглядової ради та тi питання, якi
потребують термi-нового вирiшення i не потребують доцiльностi скликання зборiв акцiонерiв.
Вiдповiдно до п. 37.1 Статуту, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
акцiонерного товариства загальнi збори можуть обирати ревiзора. На чергових рiчних
зага-льних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 19.04.2018, ревiзор не був призначений
9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор (п.28.5 Статуту) уповноважений, але не виключно:
o
без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерко товариства, в тому числi представляти його
iн-тереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства;
o
розпоряджатися майном Товариства в порядку та межах встановлених зборами
акцiонерiв та Статутом;
o
контролювати роботу акцiонерного товариства;
o
виконувати всi завдання та функцiї, покладенi на виконавчий орган зборами акцiонерiв;
o
подавати на розгляд зборам акцiонерiв фiнансовi та iншi документи, та нести
вiдповiдаль-нiсть за їх достовiрнiсть;
o
укладати вiд iменi Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання;
o
укладати з депозитарною установою (визначеною зборами акцiонерiв) договiр на
обслу-говування;
o
визначати умови оплати працi працiвникiв акцiонерного товариства,його дочiрнiх
пiдп-риємств, фiлiй i представництв;
o
укладати договори з вищими закладами освiти про навчання майбутнiх спецiалiстiв
то-вариства;
o
представляти Товариство в державних, юрисдикцiйних та iнших органах;
o
видавати довiреностi;
o
вiдкривати або закривати рахунки Акцiонерного товариства у банках;
o
видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;
o
приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства;
o
заохочувати i накладати санкцiї на працiвникiв Товариства;
o
готувати пропозицiї щодо розмiру вiдрахувань до цiльових фондiв Товариства;
o
готувати перелiк, термiни виплати та порядок повiдомлення акцiонерiв про виплати
ди-вiдендiв;
o
визначати кадрову полiтику Товариства, включаючи припинення на посаду керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв структурних пiдроздiлi Товариства;
o
готувати пропозицiї щодо зменшення кредиторської i дебiторської заборгованостi;
o
готувати матерiали по пiдготовцi звiтних документiв, що затверджуються зборами
акцiо-нерiв;
o
визначати юридичних та/або фiзичних осiб, якi потребують фiнансової, майнової
допо-моги, позик, i т.д. також визначати розмiр, умови такої допомоги, позик, строки iї
повер-нення;
o
приймати рiшення про участь Товариства у створеннi iнших суб'єктiв пiдприємницької
дiяльностi з правами юридичної особи.
Вiдповiдно п. 28.7, п 28.8 Статуту в разi неможливостi виконання Генеральним директором

своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою або особою
призначеною зборами акцiонерiв. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директо-ра
має права i обов'язки, я покладенi Статутом на Генерального директора товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
ЩОДО ЗВIТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ЗА 2019 РIК
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФРАУ МАРТА"
(ЄДРПОУ 32653955)
НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ
Управлiнський персонал та засновники Приватного акцiонерного товариства "ФРАУ МАРТА"
(далi - ПрАТ "ФРАУ МАРТА").
Можливi користувачi: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Ми звертаємо увагу, що Звiт з корпоративного управлiння був складений вiдповiдно до ст. 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї,
зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення та Принципiв
корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 з метою
дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами.
Через це Звiт з корпоративного управлiння не може використовуватися для iнших цiлей.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ
МАРТА"
Скорочене найменування юридичної особи
ПрАТ "ФРАУ МАРТА"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 32653955
Мiсцезнаходження юридичної особи
18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, ВУЛИЦЯ
СМIЛЯНСЬКА, будинок 169
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв
(учасникiв); прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування,
мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
"АКЦIОНЕРИ ВIДПОВIДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ,ЩО ВЕДЕТЬСЯ
ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ"
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 45355000.00
"АКЦIОНЕРИ ВIДПОВIДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ,ЩО ВЕДЕТЬСЯ
ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ"
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) Розмiр
(грн.):
45355000.00
Види дiяльностi
Код КВЕД 01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi;
Код КВЕД 10.39 Iншi види перероблення та консервування фруктiв i овочiв (основний);
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи
Загальнi збори учасникiв
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi
Дата
державної реєстрацiї: 15.10.2003

Дата запису: 09.09.2004
Номер запису: 1 026 120 0000 000333
Назва установчого документа
Статут нова редакцiя, Протокол №1 вiд "07" квiтня 2011 року
Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть, за складання фiнансової звiтностi та
Звiту про корпоративне управлiння у перiодi, що перевiрявся:
"
Генеральний директор - Павленко Iрина Олександрiвна
КРИТЕРIЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрацiї у
Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 4718), на пiдставi договору №
ЗНВ/2020-03 вiд 31.01.2020 року та у вiдповiдностi до:
o
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII
вiд 21 грудня 2017 року;
o
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання
впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" (надалi - МСЗНВ 3000).
Головною метою виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi є висловлювання
Аудитором висновку щодо результатiв оцiнки або порiвняння предмету завдання з вiдповiдними
критерiями.
У Звiтi про надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ФРАУ
МАРТА" за 2019 рiк iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет
завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку Аудитора.
Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне
управлiння ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за 2019 рiк, є застосованi вимоги:
"
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",
"
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi
вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього
Положення,
"
Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 №
955.
У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" незалежним
аудитором (аудиторською фiрмою) також наводиться iнформацiя щодо перевiрки iнформацiї,
зазначеної у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за 2019
рiк.
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка
розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал ПрАТ "ФРАУ МАРТА" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до Концептуальної основи
Звiту про корпоративне управлiння, встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи ПрАТ "ФРАУ МАРТА" несуть вiдповiдальнiсть за

повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для
виконання цього завдання.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ
ВПЕВНЕНОСТI
Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що
iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки, та складання Звiту аудитора, що мiстить наш висновок.
Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане
завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве
викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими,
якщо взятi окремо або в сукупностi, вони, як об?рунтовано очiкується, можуть впливати на
рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.
Окрiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання
впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
нашого висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,
зроблених управлiнським персоналом;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб
досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання
завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання
такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi
були виявленi;
o
ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження, зокрема, але не виключно, таких
джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управлiння, внутрiшнiх
Положень Товариства, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої
дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення
посадових осiб, трудових угод (контрактiв) з посадовими особами Товариства, данi про склад
акцiонерiв, тощо.
Виконання завдання з надання впевненостi виконувалось групою iз завдання, яка сформована,
враховуючи наявну компетенцiю та професiйний досвiд фахiвцiв.
В ходi виконання завдання нами виконано вiдповiднi аудиторськi процедури та отримано

достатнi та прийнятнi докази, проведено оцiнку ризику суттєвих викривлень iнформацiї,
зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за 2019 рiк, отримано
пiдтвердну iнформацiю вiд суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур
порiвняння та спiвставлення iнформацiї та документацiї, якi є джерелом перевiрки, з
вiдповiдними критерiями.
ВИСНОВОК
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння ПРАТ "ФРАУ МАРТА" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, що
включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками,
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про
будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис
порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та
процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" вiдповiдно до вимог
Мiжнародного стандарту контролю якостi-1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та
огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".
Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання
достатньої впевненостi у тому, що саме Товариство та її персонал дiють вiдповiдно до
професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог, та звiти, якi надаються
Товариством, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Цей Звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо
iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, i включає:
o
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства;
o
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Товариства;
o
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Товариства;
o
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
o
опис повноважень посадових осiб Товариства.
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом
вiдповiдно до вимог (встановлених критерiїв):
o
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2018 № 3480-IV зi змiнами та доповненнями;
o
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi

вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього
Положення,
o
Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014
№ 955.
Нами також перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне
управлiння ПрАТ "ФРАУ МАРТА" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
В ходi виконання завдання нами виконано вiдповiднi аудиторськi процедури та отримано
достатнi та прийнятнi докази, проведено оцiнку ризику суттєвих викривлень iнформацiї,
зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння, отримано пiдтвердну iнформацiю вiд суб'єкта
господарювання, застосовано поєднання процедур порiвняння та спiвставлення iнформацiї та
документацiї, якi є джерелом перевiрки, з вiдповiдними критерiями.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашого висновку.
IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал ПРАТ "ФРАУ МАРТА" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка
включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з
врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013
№ 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (далi - iнша iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив
застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги.
2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння - пояснення
Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини
таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу
корпоративного управлiння - вiн об?рунтовує причини таких дiй;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих
на зборах рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.
Наш висновок щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу
iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем
впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог
частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої
iнформацiї, та при цьому розглянуто, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю
та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час
виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що
мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство
з

обмеженою вiдповiдальнiстю "НЕКСТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ
41974960
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України
№ 4718 вiд 29.03.2018р., виданого згiдно з
рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року
Номер реєстрацiї у Реєстрi 4718
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування
18000, Україна, м.
Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ДОГОВIР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:
Дата та номер договору
Договiр № ЗНВ/2020-52 вiд "20" лютого 2020 року
Дата початку та дата закiнчення виконання завдання З 20.02.2020 року по 03.03.2020 року
Дата складання Звiту незалежного аудитора: 03 березня 2020 року
Аудитор (керiвник групи з завдання)
(Сертифiкат серiї А
№ 007587 вiд 22.02.2018 р.)
номер реєстрацiї у Реєстрi 102258
Вiд iменi аудиторської фiрми
Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"
(Сертифiкат серiї А № 007428 вiд 31.03.2017
року, дiйсний до 31.03.2022 року) номер
реєстрацiї у Реєстрi 102259

С.В. Журавель

I.М. Морозова

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Гурський Руслан Васильович
Павленко Iрина Олександрiвна
Усього

40 819
4 536
45 355

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
89,998897
10,001103
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
40 819
0
4 536
0
45 355
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

45 355

1 000,00

Права та обов'язки
Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства
в установленому законом порядку, набувають статусу
акцiонерiв Товариства.
Товариство не випускало привiлейованих акцiй, тому
у Товариства вiдсутнi акцiонери - власники
привiлейованих акцiй.
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
- брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства
та голосувати на них особисто або через своїх
представникiв з усiх питань, якi належать до
компетенцiї Загальних зборiв, висувати представника
для участi в органах Товариства, вносити свої
пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
На вимогу акцiонера Головний лiкар Товариства
зобов'язаний надати йому для ознайомлення копiї
документiв, визначених законом або внутрiшнiми
положеннями Товариства, або завiренi копiї цих
документiв. Виготовлення завiрених копiй зазначених
документiв здiйснюється за рахунок акцiонера
Товариства. Акцiонер зобов'язаний зберiгати
конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має доступ.
На вимогу акцiонера йому можуть бути наданi
документи про господарську дiяльнiсть Товариства,
крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не
стосуються значних правочинiв та правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (якщо iнше не
передбачено законом). Особливостi доступу до iншої
iнформацiї визначаються Головним лiкарем
Товариства. Встановлення обмеженого доступу до
фiнансової звiтностi Товариства та його внутрiшнiх
положень забороняється, крiм випадкiв, визначених
законом;
- вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Iнформацiя не надається тому, що
емiтент є приватним акцiонерним
товариством яке не здiйснювало
публiчну пропозицiю i немає допуску
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.

йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй акцiонер
зобов'язаний, у встановлених законом випадках
дотримуватись вимог щодо переважного права iнших
акцiонерiв Товариства згiдно з положеннями чинного
законодавства України та цього Статуту;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх
або частини належних йому акцiй у випадках та
порядку, передбачених чинним законодавством
України, цим Статутом та внутрiшнiми документами
Товариства;
- одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину
майна або вартостi частини майна Товариства,
пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства;
- реалiзовувати iншi права, встановленi цим Статутом
та законом.
Акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв;
- сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї
дiяльностi;
- утримуватись вiд дiй, якi можуть завдати шкоди або
зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю, зокрема
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi статутом Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України та цим Статутом.
Переважне право акцiонера.
Акцiонери Товариства мають переважне право на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером
третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать
кожному з них. Переважне право акцiонерiв
Товариства на придбання акцiй, що продаються
iншими акцiонерами, дiє протягом 25 (двадцяти п`яти)
календарних днiв з дня отримання Товариством
повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. Строк
переважного права припиняється у разi, якщо до його
спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства та самого

Товариства отриманi письмовi заяви про використання
або про вiдмову вiд використання переважного права
на купiвлю акцiй.
Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй
особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту
акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших
умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв
Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля
отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера,
який має намiр продати свої акцiї третiй особi,
Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днiв
направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам
Товариства та надiслати акцiонеровi, який має намiр
продати свої акцiї третiй особi, копiю повiдомлення
про вручення (на його вимогу). Повiдомлення
акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок
акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.
Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне
право, повинен письмово повiдомити Товариство та
акцiонера, який заявив про свiй намiр продати свої
акцiї третiй особi, в межах визначеного строку
реалiзацiї переважного права акцiонерiв Товариства на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
протягом 25 (двадцяти п`яти ) календарних днiв з дати
отримання такого повiдомлення Товариства, шляхом
надсилання листа з повiдомленням про вручення та
описом вкладень.
Якщо акцiонери Товариства не скористаються
переважним правом на придбання всiх акцiй, що
пропонуються для продажу, протягом строку, цього
Статуту, акцiї можуть бути проданi третiй особi за
цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та
його акцiонерам.
Уступка переважного права iншим особам не
допускається.
В Товариствi передбачене iснування переважного
права кожного акцiонера на придбання розмiщуваних
Товариством у процесi приватного розмiщення акцiй
пропорцiйно частцi належних йому акцiй у загальнiй
кiлькостi акцiй Товариства. Порядок реалiзацiї
вiдповiдного права визначається законом та рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо
розмiщення додаткового випуску акцiй.
Товариство не може мати єдиним учасником iнше

пiдприємницьке товариство, учасником якого є одна
особа. Товариство не може мати у своєму складi лише
акцiонерiв - юридичних осiб, єдиним учасником яких є
одна й та ж особа.
У разi лiквiдацiї Товариства акцiонери мають право
отримати частину вартостi майна Товариства,
пропорцiйну вартостi належних їм акцiй Товариства.
Акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства
тiльки в межах належних їм акцiй.
Передача акцiонером своїх повноважень, що
випливають з володiння акцiями Товариства, iншiй
особi здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України.
Мiж акцiонерами Товариства може бути укладений
договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi
обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних
зборах акцiонерiв Товариства, i передбачається
вiдповiдальнiсть за його недотримання.
Примітки:
Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
29.09.2005

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
15/23/1/05

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ЧТУ ДКЦПФР

4
UA4000176010

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
1 000
45 355
45 355 000
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо
подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Павленко Iрина Олександрiвна

2
4 536

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
10,001103

Усього

4 536

10,001103

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
4 536

5
0

4 536

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
31 561
29 951
5 659
5 311
23 855
21 463
789
1 050
0
0
1 258
2 127
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
19
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
31 580
29 951
5 678
5 311
23 855
21 463
789
1 050
0
0
1 258
2 127
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 561
29 951
19
0
31 580
29 951
Товариство нарахування амортизацiї здiйснює з урахуванням
мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних
засобiв, встановлених податковим законодавством та вiдповiдно до
п.26 ПСБО7.
Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв за 2019 рiк становить
4683,0 тис.грн. Основнi засоби складаються з:
1.
будiвель та споруд (будiвель адмiн. та вироб. призначення)
2.
машин та обладнання (обладнання виробничого призначення,
с/г технiка)
3.
транспортних засобiв (легковi)
4.
iнших (основнi засоби виробничого призначення, що не
ввiйшли в поперед.групи)
Основнi засоби за залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду
29951,0 тис. грн
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду 100734,0 тис. грн.
Знос на кiнець звiтного перiоду (70783) тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
95 321
82 541
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
45 355
45 355
Скоригований статутний капітал
45 355
45 355
(тис.грн)
Аудиторами застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих
Опис
активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартостi чистих

Висновок

активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв
iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу
України, зокрема п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства":
Згiдно проведених розрахункiв вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець
звiтного року становить 95321 тис. грн. Отже, вартiсть чистих активiв Товариства бiльша
на 49966 тис. грн. за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та
пiдтверджує можливiсть безперервного функцiонування в найближчому майбутньому.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Сбербанк"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
47 993

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

10.06.2010
X

47 993
0

11,5
X

31.12.2021
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

906

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

X
X

Дата
погашення
X

64 411
X
X
113 310
X
X
Опис Станом на 31.12.2019 Довгостроковий кредитам банкiв
Товариство становить 47 993 тис.грн.
Станом на 31.12.19 року поточнi зобов'язання становлять
65317,0 тис. грн.;
Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється
товариством згiдно критерiїв П(С)БО №11 "Зобов'язання".
Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги
-48320,0 тис. грн.
зобов'язання за розрахунками з бюджетом -906,0 тис. грн.,
розрахунки зi страхування -55,0 тис.грн.
розрахунки з оплати працi- 317,0 тис.грн.
поточнi забезпечення-1174,0 тис.грн.(Це створений резерв
вiдпусток)
iншi поточнi зобов'язання- 14545,0 тис.грн.
Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi
станом на 31.12.19 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Овочi
бланшированi
швидкозамор
оженi

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
4895

у грошовій формі
(тис.грн)
4
58730

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
5682
108367
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi з
вiдрахуваннями до фонду
соц.страху
Iншi операцiйнi витрати

3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
41,6
19,6
38,8

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
1340
Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.05.2008
0445910404
0445910404
Фiнансовi послуги на ринку цiнних
паперiв
Центральний
депозитарiй
для
здiйснення депозитарної дiяльностi
виконує такi функцiї:
- депозитарний облiк цiнних паперiв облiк цiнних паперiв та обмежень прав
на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв
на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;
обслуговування
корпоративних
операцiй емiтента на рахунках у цiнних
паперах клiєнтiв;
- зберiгання цiнних паперiв, вiднесених
до
компетенцiї
Центрального
депозитарiю вiдповiдно до Закону, на
рахунках у цiнних паперах його
клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними
паперами;
- здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї)
цiнних
паперiв
вiдповiдно
до
мiжнародних норм;
- ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФРIДОМ
ФIНАНС УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

відповідальністю
21654295
01010, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н, Київ, МОСКОВСЬКА,
будинок 32/2
АД075704
Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
29.07.2012
0442068415
0442068415
Надання iнших фiнансових послуг
(крiм страхування та пенсiйного
забезпечення), н. в. i. у.;Посередництво
за договорами по цiнних паперах або
товарах (основний); Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi фiнансових
послугкрiм страхування та пенсiйного
забезпече
Код КВЕД 64.99 Надання iнших
фiнансових послуг (крiм страхування та
пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за
договорами по цiнних паперах або
товарах (основний);
Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг,
крiм страхування та пенсiйного
забезпечення;
Код КВЕД 66.30 Управлiння фондами
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НЕКСТ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
41974960
18000, Україна, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, Черкаси, вул. Нижня
Горова, б.4, кв.7
4718
Аудиторська палата України
29.03.2018
(097) 432-13-40
(097) 432-13-40
Аудиторськi послуги
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФРАУ МАРТА"
Черкаська область, Соснiвський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

32653955

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види перероблення та консервування
Вид економічної
за КВЕД
фруктів і овочів
діяльності
Середня кількість працівників: 193
Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, Смiлянська, будинок 169, (0472)63-45-53
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

7110136700
230
10.39

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

25
144
( 119 )
327
31 580
97 680
( 66 100 )
0
0
(0)
0
0
(0)

10
128
( 118 )
330
29 951
100 734
( 70 783 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
31 932

0
30 291

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

40 055
2 987
398
35 660
1 010
0
0
0

34 644
3 759
1 290
27 067
2 528
0
0
0

1125

110 831

125 031

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 802
134
0
0
0
2 868
0
5 039
0
5 039
94
0

57
53
0
0
0
3 574
0
14 799
0
14 799
87
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
252
161 075

0
0
0
0
95
178 340

1200

0

0

1300

193 007

208 631
На кінець
звітного
періоду
4
45 355
0
3 638
0
0
0
0
46 328
(0)
(0)
0
95 321

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

45 355
0
3 638
0
0
0
0
33 548
(0)
(0)
0
82 541

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Павленко I. О.

Головний бухгалтер

Крижанiвська I. О.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
47 993
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
47 993

1600
1605

55 814
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
33 994
924
0
126
1 259
0
0
0
0
1 108
0
0
17 241
110 466

0
48 320
906
776
55
317
0
0
0
0
1 174
0
0
14 545
65 317

1700

0

0

1800
1900

0
193 007

0
208 631

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФРАУ МАРТА"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

32653955

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

126 706

89 887

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 84 190 )
(0)

( 63 015 )
(0)

2090

42 516

26 872

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
16 211

0
0
0
19 358

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 8 005 )
( 11 635 )
( 15 282 )

( 7 472 )
( 8 056 )
( 16 472 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

23 805

14 230

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 8 110 )
(0)
( 15 )
0

0
0
( 8 282 )
(0)
(7)
0

2290

15 680

5 941

2295
2300

(0)
-2 900

(0)
-1 056

2305

0

0

2350

12 780

4 885

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
12 780

0
4 885

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
43 241
Витрати на оплату праці
2505
16 663
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 224
Амортизація
2515
4 733
Інші операційні витрати
2520
40 566
Разом
2550
108 427
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
36 662
15 247
2 748
4 487
37 589
96 733
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Павленко I. О.

Головний бухгалтер

Крижанiвська I. О.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФРАУ МАРТА"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

32653955

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

133 597
0
0
151
0
0
0

92 150
0
0
94
0
0
0

3025

301

457

3035
3040
3045
3050
3055
3095

74
0
0
0
0
500

0
0
0
0
0
15 350

3100
3105
3110
3115
3116

( 82 160 )
( 14 530 )
( 3 635 )
( 3 519 )
( 2 713 )

( 76 102 )
( 10 558 )
( 3 022 )
( 3 221 )
( 16 )

3117

(0)

(0)

3118

( 405 )

(0)

3135
3140
3145

( 5 144 )
( 853 )
( 151 )

( 2 400 )
(0)
( 94 )

3150

( 88 )

( 88 )

3155
3190
3195

(0)
(0)
24 543

(0)
(0)
12 566

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Павленко I. О.

Головний бухгалтер

Крижанiвська I. О.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 3 678 )
(0)
(0)

(0)
( 3 146 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-3 678

(0)
-3 146

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 2 846 )
(0)
( 8 259 )
(0)

(0)
( 3 762 )
(0)
( 8 282 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-11 105
9 760
5 039
0
14 799

(0)
-12 044
-2 624
7 663
0
5 039

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ
МАРТА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

32653955

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
45 355
0

4
3 638
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
33 548
0

4010
4090
4095

0
0
45 355

0
0
3 638

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
82 541
0

0
0
33 548

0
0
0

0
0
0

0
0
82 541

0

12 780

0

0

12 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
45 355

0
3 638

0
0

0
0

12 780
46 328

0
0

0
0

12 780
95 321

Керівник

Павленко I. О.

Головний бухгалтер

Крижанiвська I. О.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Генеральний директор Павленко Iрина Олександрiвна,заявляю,що,наскiльки це менi
вiдомо,рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк,що закiнчився 31 грудня 2019
року.пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
(П(С)БО),мiстить
достовiрне
та
об'єктивне
подання
iнформацiї
про
стан
активiв,пасивiв,фiнансовий стан,прибутки емiтента,а також про те,що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,з якими товариство
стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
25.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
21.03.2019

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів

